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EL VALOR DE LA MARCA
Des de l’any 1987 a Olivé Rueda som especialistes en la comercialització i
distribució de paper, bosses, envasos, caixes, packaging i embalatges,
standards i personalitzats, oferint una gran varietat de formats especialment
dissenyats per als sectors de l’alimentació, forns i pastisseries, hostaleria,
restauració i empreses de càtering, tot tipus de comerços al detall,
col·lectivitats, institucions i indústries en general.
La nostra trajectòria empresarial al llarg de més de 30 anys ens porta a afrontar
els reptes del mercat amb l’objectiu de consolidar la nostra companyia com a
una de les empreses de referència, afermant el nostre compromís en oferir una
atenció i serveis òptims als nostres clients, complint sempre amb la qualitat i
eficiència més exigents.
Els serveis als nostres clients els oferim des d’octubre de 2015 a la nova seu
d’Olivé Rueda ubicada al carrer Roser Dolcet, 19-21, del Polígon Industrial de
Santa Magdalena, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Un espai més modern amb
més de 2.500 m2 de superfície d’instal·lacions amb centre d’operacions
magatzem, oficines i vendes.

LOGÍSTICA

Arribar més lluny és ser més a prop teu.
· Superfície 2.500 m2
· Més de 3.000 referències en stock
Olivé Rueda oferim com a un dels nostres valors afegits els serveis especials
de packing, picking i logística, que inclou l’òptim emmagatzematge,
preparació de comandes en detall i distribució a demanda per als nostres
clients. Un servei especialment indicat per a empreses amb diferents punts
de venda i distribució.

PAPERS
Olivé Rueda ofereix una gran selecció de tipus de paper alimentari i de regal.
Dins de la categoria de paper alimentari disposem de diversos models: kraft,
hot-melt, siliconat, metal•litzat, parafinat i pergamí. El nostre catàleg inclou
paper de regal en kraft, cel•lulosa, polipropilè transparent, polipropilè metal•litzat i cel•lofana. Pot triar entre diverses dimensions i gruixos, i també entre diversos colors. A més, amb el paper personalitzat podrà aconseguir que la
imatge corporativa del seu negoci sigui molt més visible en el mercat.

ENVASOS ALIMENTARIS
Olivé Rueda es caracteritza per la capacitat d’oferir una gran varietat d’envasos
adaptats a tots els productes que vostè es pugui imaginar, disponibles en molts
formats, mides i materials: paper, cartró, porexpan, polietilè, polipropilè i alumini, entre d’altres. Tots són molt resistents. Els envasos de paper i de cartró es
poden personalitzar.

BOSSES
Olivé Rueda disposa en catàleg d’una àmplia selecció de bosses que ofereixen
una presentació excel•lent, a més d’una gran resistència. Vostè pot escollir
entre diversos materials com ara bosses de paper, bosses de paper kraft, bosses de polietilè, bosses tèxtils, bosses biodegradables, bosses compostables i
accessoris. A més, gràcies a l’àmplia gamma de mides, gramatges i colors, i a la
personalització que oferim, trobarà la bossa més adequada a les necessitats de
la seva marca i del seu negoci.

BOSSES COMPOSTABLES · BOSSES NANSA TROQUELADA · BOSSE

ESTOVALLES · TOVALLONS · MOTLLES · RODALS · BLONDES · SA

PARAMENT / MENATGE
PROFESSIONAL
Olivé Rueda li ofereix una enorme selecció de parament / menatge. Disposem
de productes d’un sol ús com són plats, gots i coberts de diversos colors, així
com una línia eco responsable, articles respectuosos amb el medi ambient.
També disposen de tovallons i estovalles personalitzables, que donaran un toc
personal a la seva taula, ja sigui en un restaurant, una cafeteria, un bar o un forn
amb degustació.

MATERIAL D’EMBALATGE I
CAIXES I PACKAGING
A Olivé Rueda trobarà tota mena d’articles i materials d’embalatge per facilitar-li la feina: film, cartró ondulat, porexpan, celo, dispensadors porta-rotlles,
entre d’altres. Les bobines de paper kraft, els precintes, els tubs, les làmines i
els formats es poden personalitzar. A més de disposar d’una àmplia selecció de
caixes per a tota mena d’usos i per a tots els sectors: pastisseria, alimentació,
comerç i indústria.

ES PAPER NANSA RETORÇADA · HOT-MELT · KRAFT · CEL·LOFANA

AFATES · PLATS · ENVASOS · CEL·LULOSA · CINTES · DECORACIÓ

PLANS I PRODUCTES DE
NETEJA INDUSTRIAL
Olivé Rueda presenta plans de neteja per a cuines, obradors i banys, una gran
selecció de productes de neteja i higiene, com les bosses i cel•lulosa industrial,
dispensadors, complements d’higiene d’un sol ús (guants, bates o mascaretes)
i de neteja (escombres, mopes, baietes universals o de microfibra), a més de
productes específics (desgreixadors, suavitzants i desinfectants).

LÍNIA VERDA
LÍNIA VERDA ECOSOSTENIBLE
El mercat demanda cada cop més productes ecoresponsables i innovadors, fets a
partir de materials reciclables, biodegradables, com la fulla de bambú, la fulla de palmera,
la fulla de plàtan o la canya de sucre. A Olivé Rueda tenim consciència ecosostenible i
treballem des de fa anys per ser motor del canvi d’hàbits de la societat.

www.bossabona.cat

BOSSES
PAPER
IMPRESOS
PACKAGING
ENVASOS
PARAMENT
NETEJA INDUSTRIAL
ALIMENTACIÓ
FLECA
PASTISSERIA
HORECA
COMERÇ
COL•LECTIVITATS
INDÚSTRIA

OLIVE RUEDA
1987

c/ Roser Dolcet 19-21.
Polígon Industrial Santa Magdalena.
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona.
Tel. +34 93 892 20 23
info@olive-rueda.com
www.olive-rueda.com

