CARRO

CISTELLA AMB RODES

MOBLE CAIXA

CISTELLES

GANXOS

TAULA PROMOCIONS

BARRES TANCAMENT

ACCESSORIS METACRILAT

MIRALL CONVEX

CAPÇALERES

COMUNICACIÓ VISUAL

EXPOSITORS A MIDA

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

GRANS SUPERFÍCIES

GAMMA D’ACCESSORIS

La solució amb imatge!!

Des de 1966

Més de 50 anys de dilatada experiència en estudis personalitzats

Versatilitat dels nostres productes, amb l’elecció de complements i colors

MOBILTAC compta amb una dilatada experiència, més de 50 anys dedicats exclusivament a la fabricació de prestatgeries per a
equipament comercial. En tot aquest temps, el nostre mobiliari ha experimentat una obligada EVOLUCIÓ, com a resultat d’aplicar
correctament:
1- Fórmules innovadores en l’equipament comercial per a grans superfícies, obtingudes mitjançant un minuciós estudi de les necessitats del nostre client, aconseguint diferents formes de presentació del producte, ergonomia i funcionalitat.
2- Una major relació qualitat-preu possible. En MOBILTAC tots els nostres productes compleixen amb les normatives ISO característiques de disseny, fabricació i subministrament de productes de qualitat i respecte pel medi ambient, 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 a la seva justa mesura.

La col•laboració de bons professionals del sector, al costat de la
nostra experiència, són la millor garantia de qualitat dels nostres
productes.
L’elecció entre diferents mostradors, capçaleres de gòndola, pantalles, etc., són petits detalls que diferencien el seu establiment dels
altres.
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.

Solucions úniques d’imatge per a cada establiment

Detall pas de 25

Màxim aprofitament de l’espai
Soluciones en imágenes únicas para cada establecimiento

Gran capacitat de càrrega

Funcionalitat i visualització segons el producte

