
Entitat sense afany de lucre

Les caixes Fundació Priva-
da Ilersis són molt més que 
productes, són idees de pac-
kaging creades des del con-
cepte original fins a l’últim 
detall.D
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comercial@ilersis.org
www.ilersis.org
Fax 973 230 751 

Carrer Ramón Argilès, 27
25005 Lleida

Tel.: 973 221 788
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Fundació Privada Ilersis és una entitat de caràcter social 
sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública.
L’activitat de l’empresa està impregnada de valors fona-
mentals com són el compromís social, la cooperació, la 
igualtat, la responsabilitat i la qualitat. L’entitat compleix 
més de 30 anys d’experiència i dedicació plena a donar vida 
a la fusta. Una matèria extreta de la natura i que solament 
les mans dels artesans de Fundació Privada Ilersis transfor-
men en peces úniques i d’alta qualitat.

Qui som? Què fem?
Els productes de Fundació Privada Ilersis són el resultat 
d’unir la matèria natural que és la fusta amb la funcionali-
tat exigida a cada projecte. Els tipus de fusta, els acabats, 
els interiors, els complements i la personalització son tres 
diferenciadors ‘un treball artesanal de qualitat, de cura en 
el treball. Cada projecte és únic; ja sigui per una necessitat 
de producció llarga com d’una sèrie limitada. Productes per 
a cobrir necessitats de diferents sectors. Les caixes de Fun-
dació Privada Ilersis expressen el seu caràcter inconfusible i 
s’adapten a cada necessitat de les empreses.

Productes
Tot tipus de caixes de fusta a mida amb: 
• Imatge i personalitzades
• Matèria primera i tipus de fusta específics per a cada 

projecte.
•  Tints i vernissos ecològics
•  Tapes, tancaments i caixes en funció de la personalitat 

de la caixa o estoig.
•  Complements per donar el toc personal i inconfusible.
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