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Packaging amb màquines 
d’última generació: Retra-
ctilat i embossat (tira de re 
forç i plàstic imprès), flow 
pack, encelofanat, alta fre 
qüència, termosegellat i ter-
moconformat.D
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El grup Asproseat compta amb una trajectòria de més de
30 anys d’experiència en l’àmbit de l’atenció a persones 
amb discapacitat, atenent gairebé 600 persones i amb més 
de 300 treballadors, 160 dels quals són persones amb dis-
capacitat.
Els seus serveis engloben l’àrea d’atenció diürna, atenció 
residencial, activitats associatives, serveis de tutela i àrea 
laboral.
Amb l’esperit de cercar l’excel.lència, el grup Asproseat 
està en procés d’obtenció del segell de l’EFQM així com la 
certificació amb la norma ISO 14001:2004.
Des dels inicis, al Centre Especial de la Fundació Asproseat 
Empresa i Treball, certificat per la norma de qualitat UNE-
EN-ISO 9001:2008, s’han cercat noves línies d’activitat 
que permetin junt amb la inversió tecnològica, incremen-
tar i mantenir el nombre de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat.

Qui som?

Què fem?

Serveis

ClientsLa Fundació Asproseat Empresa i Treball compta amb diver-
sos sistemes que faciliten els diferents tipus de packaging:
L’envàs principal aconseguit mitjançant el retractilat o 
l’embossat, l’embalatge secundari, que conté diferents en-
vasos i esdevé normalment la presentació al públic i final-
ment, l’envàs terciari, emprat per a la protecció, transport i 
emmagatzenament de molts articles.
Disposem de maquinària d’última generació de la marca 
Hugo Beck per a la realització de retractilat i embossat, que 
permet assolir una velocitat excepcional amb tira de reforç 
impresa, que permet publicitar el producte embossat.
La Fundació participa en la creació i disseny dels motlles per 
oferir un servei complert amb la realització d’un blister as-
solint un acabat d’alta qualitat i assegurant la protecció del 
producte.
La diversificació de la maquinària d’envasats, la utilització de 
metodologia de treball que permeti augmentar la productivi-
tat, la constant revisió i millora dels processos i la flexibilitat
horària, fan del Centre Especial de Treball del grup Aspro-
seat un centre altament competitiu.

• Retractilat
• Embossat amb tira de reforç i/o plàstic imprès
• Alta freqüència
• Termosegellat
• Termoconformat
• Encelofanat
• Flow pack
• Enfaixat

Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat, Ajuntament de l’Hospitalet, Antonio Puig S.A., 
Aquagrif S.L., Editorial Planeta de Agostini S.A., E n g e l Axil 
S.L., Esselte S.A., Europea de productos de gran consumo 
S.L. (PGC), Feliu Boet Griferías S.L., Gearbox del Prat S.A., 
Gestión de puntos de venta, Gespevesa S.A., Grupo Z - Dis-
tribuidora de ediciones S.A., Industrial Disflex Ibérica S.L., 
Industrias Plastisan S.A., Industrias Titan S.A., Intergrif S.L., 
Klüber, Lubrication GmbH Ibérica S. en C., Laboratorios Diet 
Esthetic S.A., Laboratorios Salvat S.A., Lorenay S.L., Marto-
magic S.L.U., Miquel y Costas y Miquel S.L., Panini España 
S.A., Papeles Anoia S.A., Promerca S.A., RBA Coleccionables
S.A., RBA Revistas S.L., Rodon Porta S.L., Rose and Lilas Edi-
tion, SARL Editions Clementine, Simon S.A., TACSA - Trata-
mientos y acabados por cataforesis S.A., Universal Española 
S.A., Virutex S.A.

Amb una superfície de més de 9000m2 i àmplia disponibi-
litat horària, les activitats productives que es desenvolupen
inclouen un ventall important d’envasats en plàstic i enva-
sats de productes cosmètics amb tecnologia de darrera ge-
neració, manipulats i muntatges, manteniment d’instal.la-
cions, recollida d’oli domèstic usat, il.luminació i jardineria.


