
Emmagatzematge
Manipulats i picking

Distribució i logística
E-commerce

Com ser gran, 
sense deixar 
de ser



Un servei
amb valor afegit

Servilògic és un Centre Especial de Treball (CET), impulsat 
per la Fundació Aspros, on la cinquantena de persones que 
hi treballen són essencials, ja que són les peces fonamentals 
d’un engranatge que no funcionaria sense la seva implicació.

Contractant els nostres serveis col·labores en la tasca 
d’inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i en l’assoliment d’una qualitat de vida plena.

A més, dones compliment a la Llei General de Discapacitat, 
que estableix que al menys un 2% de la plantilla de les 
empreses a partir de 50 treballadors ha de comptar amb el 
certificat de discapacitat igual o superior al 33%.



Servilògic és la manera més ràpida i 
efectiva de  fer créixer el teu negoci. 
Som experts en la gestió, 
emmagatzematge, manipulat i 
distribució de productes i posem al 
servei dels nostres clients les 
infraestructures i els recursos per 
fer-ho possible.

Amb els nostres serveis, facilitem
a les empreses:
· Reducció de costos
· Optimització de l’espai
· Treure el màxim profit al capital
· Racionalitzar l’estoc

+50
treballadors

+30 anys
d’experiència

Experts en fer
créixer el teu negoci

+800 m²
d’instal·lacions



Dissenyem una línia de producció específica per les 
necessitats de cada manipulació. Ens ocupem de tot el 
procés, d’inici a final, per deixar-ho tot a punt per a 
l’expedició i la venda: preparació de les comandes, marcatge 
de lots i caducitats, enfaixat, embossat simple o retràctil, 
etiquetat i ensobrament.

MANIPULATS I PICKING

Un servei professional 
i de confiança

Disposem de més de 800 m² d’instal·lacions per gestionar 
de forma integral els productes dels nostres clients: des de 
la recepció de les mercaderies, la seva ubicació al magatzem 
a través de palets o caixes, i la gestió de l’estoc a nivell 
d’existències i ubicació. A més, oferim a les empreses el 
lloguer dels espais del magatzem perquè hi puguin desar els 
seus productes.

EMMAGATZEMATGE



Cobrim totes les necessitats de logística. Rebem, custodiem 
i lliurem els productes, oferint un servei complet, àgil, 
versàtil i funcional.

Davant l’auge del comerç electrònic, oferim serveis 
d’e-commerce a les empreses per ampliar la seva presència 
en l’àmbit digital i fer arribar els seus productes a un públic 
més extens.

Principals empreses que ja treballen amb nosaltres:

DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA

E-COMMERCE



Servilògic
Polígon Industrial Els Frares
Carrer B, nau 13. 25190 (Lleida)

677 460 419
servilogic@servilogic.cat
www.servilogic.cat

Fundació Aspros
Avinguda Joana Raspall, 30.
25002 (Lleida) · 973 278 087
aspros@aspros.cat


