


De la înființarea noastră în 2007, compania a crescut continuu, iar astăzi
aparține grupului internațional BUNZL.

Simplu, eficient și orientați către

succes

Beneficiem  de  mulți  ani  de  experiență  acumulată,  de  cunoștințe
complete,  structuri  de  achiziție  globale  și  soluții  inovatoare  de
Produse, pentru avantajul activității dumnevoastră.

Modelul nostru de afaceri oferă beneficii semnificative atât

pentru clienți cât și pentru furnizori.



Noi la BUNZL

Suntem conștienți de

responsabilitatea pe care

o avem față de clienți și

piață.

Toate serviciile sunt

verificate și confirmate

de către organisme

externe.

ISO SR EN 14001

ISO SR EN 9001

OHSAS 18000

Avem certificări:



Vă oferim o gamă variată
de produse, având cea mai
bună calitate la prețurile
corecte.

Echipamente gastro

O gamă variată de ambalaje și echipamente gastro

pentru compania dumneavoastră.

Protecția muncii

În această categorie puteți alege din cele peste

2000 de produse de protecția muncii, potrivite

dumneavoastră.

Igienă profesională

Vă punem la dispoziție peste 1800 de produse și

echipamente de igienă profesională pentru

compania dumneavoastră.



- Echipamente de protecție (protecția capului,

protecția ochilor, protecție auditivă, protecție

respiratorie, îmbrăcăminte de lucru, incălțăminte,

mănuși, echipamente de lucru la înălțime).

- Produse pentru curățenie profesională.

- Ambalaje.

Echipa noastră de suport
vă oferă informații cu
privire la următoarele
categorii:

- Echipamente gastro.



În depozitul nostru central din București și în cele

patru filiale din Timișoara, Iași, Cluj și Sibiu, avem

tot ce ai nevoie pentru activitatea de zi cu zi. Fie

că este vorba de ambalaje, echipamente de

protecție, produse de curățenie sau echipamente

gastro.

Asigurăm consultanță tehnică, livrare punctuală

și logistică eficientă.



Furnizorii  noștri  sunt  branduri  internaționale  de
top, precum și producători locali. Scopul principal
fiind  acela  de  a asigura  clienților  noștri  acces  la
cele mai bune și cele mai potrivite soluții pentru a
satisface nevoile lor.



Producători:

3M ROMÂNIA

ESSITY

KIMBERLY CLARK EUROPE 

INDUSTRIE CELTEX SPA

PRODENE GMBH 

ANSELL HEALTCARE EUROPE N.V.

VERMOP SALMON GMBH

CERVA ROMÂNIA

HONETWELL SAFETY PRODUCTS FRAN

HPC HEALTHLINE UK LTD

MAPA SAS 

MARCA PROTECCION LABORAL SL

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

FRI-JADO



ECHIPA BUNZL

La BUNZL avem peste 70 de angajați calificați și competenți care vă

ajută să aveți succes în business-ul dumneavoastră. Vă vom

sfătui  personal  cu  privire  la  toate  nelămuririle  referitoare  la

alegerea produsului optim pentru nevoile pe care le aveți, fie

prin telefon sau direct la locația dvs.



Online

Site

www.bunzlromania.ro

Linkedin

https://www.linkedin.com/co
mpany/bunzl-romania



BUCUREȘTI / ILFOV

Telefon: +40 213 151 081/91

Fax: +40 213 151 095

Email: office@bunzlromania.ro; relatiiclienti@bunzlromania.ro

Adresa: Bucharest West Logistics Park, Clădirea A2, Unitatea C01, Str. DE 287/1, Sat Dragomirești-Deal,

Comuna Dragomirești-Vale, Județ Ilfov.

Cod postal: 077096

SEDIUL CENTRAL


