Gamma d’accessoris

El nostre departament tècnic, sempre trobarà la millor solució en funcionalitat, tant en la
presentació, com en suports especials per a qualsevol tipus d’eines o producte.

CARRO

CISTELLA AMB RODES

CISTELLA 28 LITRES

CISTELLA PROMOCIONS

TAULES EXPOSITORES

PORTAETIQUETES

JOC BARANES

ACCESSORIS METACRILAT

MIRALL CONVEX

EL SEU TORN

PORTILLÓ

GANXOS

descarregable a la nostra web www.mobiltac.com
downloadable from our website www.mobiltac.com
téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com

Distribuïdor autoritzat:

C/ Mare de Déu del Mont, 22
Urb. Les Forques
17740 VILAFANT (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax. 972 67 87 67
www.mobiltac.com

FERRETERIES

Suports per a eines

La solució amb imatge

Des de 1967 experiència i tecnologia al seu servei
MOBILTAC , compta amb una dilatada experiència dedicada exclusivament a la fabricació de
prestatgeries per a equipament comercial en tot
aquest temps , el nostre mobiliari especialitzat en
ferreteries , ha experimentat una obligada EVOLUCIÓ , com a resultat d’aplicar correctament :
1- Fórmules innovadores en l’equipament comercial, obtingudes mitjançant un minuciós estudi de
les necessitats del nostre client, aconseguint diferents formes de presentació del producte, ergonomia i funcionalitat.
2- Una millor relació qualitat preu possible. A
MOBILTAC tots els nostres productes compleixen amb les normatives ISO característiques
de disseny i fabricació, quedant demostrada la
capacitat del nostre equip humà en la realització de qualsevol projecte. Una àmplia gamma de
models estandarditzats i la seva versatilitat, ens
donen la possibilitat de fer sempre un estudi personalitzat i la seva justa mesura.

Múltiples combinacions de càrregues diferents en una mateixa estructura

Estudis personalitzats i a la seva mida

Les prestatgeries MOBILTAC, es poden combinar en una mateixa
estructura, guanyant en millor funcionalitat en un mínim espai,
aconseguint:
1r - presentació al consumidor
2n - emmagatzematge de càrrega lleugera
3r - emmagatzematge picking
4t - paletització

La col·laboració de bons professionals del sector, al costat de la nostra experiència, ens
ajuda dia a dia, a trobar aquest element diferencial tan important per al seu
establiment.
El distribuïdor més proper de MOBILTAC i el nostre equip tècnic, estan al seu servei
per assessorar-lo, tant en restauració com en la realització d’un nou projecte.

