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PACKCONTAINER S.L. és una empresa que es dedica al disseny, fabricació i comercialització 
de contenidors metàl·lics par a la indústria de la automoció, així com el manteniment. A més, 
oferim també assessorament tècnic en la millora dels processos relacionats amb el muntatge 
en la cadena de fabricació de vehicles. Oferim solucions en embalatges a mida per a satisfer 
les necessitats dels nostres clients. 

La nostra missió és ser un bon proveïdor de contenidors  en el sector de l’automòbil, 
respectant a les persones i el medi ambient, complint amb els requisits legals, adoptant 
procediments per prevenir la contaminació i reduir l’impacte mediambiental de les nostres 
activitats. 

Pretenem incrementar el valor de la nostra empresa oferint solucions integrals que ajuden 
els nostres clients a assolir els objectius, ser més segurs i competitius. 

La innovació, la creativitat, la implicació del nostre personal y la voluntat per anticipar-nos al 
mercat y poder oferir las millors solucions en cada moment ens dona avantatge competitiva 
que agraeixen els nostres clients. 

Ens guanyem la seva confiança complint tots els requisits aplicables i els acords establerts 
sempre dintre del termini previst i donant el suport que necessita per buscar conjuntament 
solucions als seus problemes. 

El nostre personal compta amb una llarga experiència i els nostres clients així ho certifiquen. 

Potenciem la millora contínua exigint-nos els més alts estàndards ètics, de qualitat i 
mediambientals, per així oferir solucions rentables i sense errors als nostres clients i millorar 
el nostre comportament ambiental.  

Som una empresa compromesa amb la solidaritat i volem continuar apostant per col·laborar 
activament en projectes socials i de cooperació al desenvolupament. 

 

 

 


	PACKCONTAINER S.L. és una empresa que es dedica al disseny, fabricació i comercialització de contenidors metàl lics par a la indústria de la automoció, així com el manteniment. A més, oferim també assessorament tècnic en la millora dels processos rela...
	La nostra missió és ser un bon proveïdor de contenidors  en el sector de l’automòbil, respectant a les persones i el medi ambient, complint amb els requisits legals, adoptant procediments per prevenir la contaminació i reduir l’impacte mediambiental d...
	Pretenem incrementar el valor de la nostra empresa oferint solucions integrals que ajuden els nostres clients a assolir els objectius, ser més segurs i competitius.
	La innovació, la creativitat, la implicació del nostre personal y la voluntat per anticipar-nos al mercat y poder oferir las millors solucions en cada moment ens dona avantatge competitiva que agraeixen els nostres clients.
	Ens guanyem la seva confiança complint tots els requisits aplicables i els acords establerts sempre dintre del termini previst i donant el suport que necessita per buscar conjuntament solucions als seus problemes.
	El nostre personal compta amb una llarga experiència i els nostres clients així ho certifiquen.
	Potenciem la millora contínua exigint-nos els més alts estàndards ètics, de qualitat i mediambientals, per així oferir solucions rentables i sense errors als nostres clients i millorar el nostre comportament ambiental.
	Som una empresa compromesa amb la solidaritat i volem continuar apostant per col laborar activament en projectes socials i de cooperació al desenvolupament.

