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Envasadors
Envasats Bisaura és una empresa dedicada a l’envasament i la distribució
de productes alimentaris amb una llarga experiència en el sector. La nostra
fàbrica està ubicada a Sora (Barcelona). Oferim un gran ventall de productes i
solucions per proveir els nostres clients en el camp professional i empresarial,
una col·laboració molt estimulant en què el treball en equip és la nostra
manera de fer.
Amb el temps hem anat ampliant la gamma de productes mitjançant la
comercialització d’edulcorants, tes i infusions, aromatitzants per a gintònics,
xocolatines, galetes i altres complements. Productes de màxima qualitat i
amb totes les garanties de certificació sanitària.
Dins de la nostra gamma de productes trobareu possibilitats molt diverses,
com ara sucres per a diabètics, edulcorants poc calòrics o productes sense
gluten.

Rapidesa i eficàcia

Un dels trets característics de la nostra empresa és la rapidesa amb què
podem satisfer les necessitats dels clients, gràcies a un procés intern de
gestió de la comanda que garanteix el millor servei en un temps mínim.
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Formats
Dosis individuals:
Disponibles des de 0,6 g fins a 10 g

Sobre piramidal

Sobres tradicionals

Stick

Sobre coixí

Envàs contenidor:
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Caixa màster, disponible en diferents capacitats:
1.500, 1.350, 1.250, 1.200, 1.000 i 500 unitats.

A LI T Z A

Envasats Bisaura us ofereix la possibilitat d’assessorar-vos en la creació
del disseny i la personalitat del vostre producte, amb serveis de disseny
i impressió adaptada al format i el tipus de paper que trieu, sempre amb
materials de primera qualitat, tant en paper blanc com kraft. Aquesta és una
opció especialment pensada per a restaurants, hotels, pastisseries, centres
de reunió, servei d’àpats, cafeteries, etc.

La sacarosa, comercialment anomenada sucre, és un producte
natural que s’obté de la bleda-rave sucrera i de la canya de sucre.

sucre blanc i de canya
LA COMPANYIA MÉS DOLÇA PER A BEGUDES
CALENTES I POSTRES

El sucre és l’especialització d’Envasats Bisaura. L’experiència ens ha ensenyat a donar la
màxima importància a l’elecció de la matèria primera. Per això controlem la humitat,
la mida del gra i la qualitat general del producte. Només d’aquesta manera podem
garantir un producte final amb les característiques i el gramatge òptims per al mercat a
què va destinat.
Oferim una gran gamma d’envasos en les dues varietats: sucre refinat i sucre de canya.

green
sucre amb estèvia
UN CONCEPTE MOLT LLEUGER

Una nova manera d’endolcir: Sugargreen és sucre però amb la meitat de calories.
Sugargreen és un aliment poc calòric, un sucre light amb el 100% de dolçor que
conté les propietats beneficioses de l’estèvia. L’ estèvia està reconeguda com l’únic
edulcorant natural no calòric, és a dir, és apta per a dietes hipocalòriques, millora les
funcions gastrointestinals i és un antiàcid natural, antioxidant i antibacterià bucal.
Envasos de 40 o 120 piràmides. Disponible en sucre blanc i sucre morè de canya.

complements

Tetera
de ferro

Bola metàl·lica
pel al te

Coctelera
d’acer inoxidable

Teteres de ferro colat, amb
filtre difusor incorporat, que
conserven la infusió calenta
durant molt de temps.
Nota: les teteres petites no
s’han d’utilitzar per bullir
l’aigua, només per servir el te.

Infusor rodó metàl·lic
de 5 cm. Ideal per
preparar una deliciosa
tassa de te.

Recipient elegant,
resistent i de gran
qualitat. Ideal per
preparar mescles de
begudes i còctels.

Color negre
Capacitat: 0,33cl

Color: acer inoxidable

Color: acer inoxidable
Capacitat: 750cc

Filtres per al te

Galeta caramel·litzada

Napolitana xocolata

Filtres d’un sol ús
per servir el te.
Biodegradables i no
clorats. Ideals per servir el
te individualment.

Envasades individualment
per servir-les amb cada
cafè. Mantenen el 100% de
l’aroma i el gust.

Deliciosa xocolatina
envasada individualment
per acompanyar tota
mena de cafès o tes.

Mida: Tassa
Unitats per caixa:
40 envasos x 100 filtres.

Polígon industrial la Teuleria, 08588 Sora (BARCELONA)
Tel. +34 938 550 333 / Mòbil +34 681 007 725
info@envasatsbisaura.com
www.ebisaura.com

