Създадена през 1998, Tallgroup е
специализирана в производственото
манипулиране и транспортиране,
на продукти и палети с широка
гама от конвейрни системи,
палетизиране и крайна опаковка
на продукти и палети. Основната
дейност на Tallgroup е проектиране,
доставка, монтаж и експлоатационна
поддръжка на опаковъчни машини и
системи. Продуктовата гама включва
машини за чембероване, машини за
опаковане на палети със стреч фолио
– чрез увиване и „стреч хууд”, както
и необходимото за тях допълнително
оборудване и консумативи. Tallgroup
се причислява към най-значимите
доставчици в тази сфера.
Tallgroup осигурява бърза доставка, на
по – голямата част от предлаганите
машини и консумативи от складовете

си, както и на необходимите
резервни части . Сервизната дейност
и логистика на поддръжката са
основна дейност на Tallgroup. Нашият
сервизен отдел е на разположение
7 дни в седмицата, 24 часа в
денонощието.
През изминалите години, Tallgroup
изгради широка база от клиенти в
голяма част от Западна Европа.
Част от нашите клиенти са: Tata
Steel, Philips, DSM, Arcelor Mittal,
Sara Lee, Ytong, Sabic, Borealis,
Flextronics, Ardagh Metal Packaging,
FrieslandCampina, Wienerberger Bricks,
Kraft Foods, InBev.
Tallgroup е съставена от Tallpack
International – Нидерландия с офис в
Гелдермалсен, Tallpack – Белгия
с офис в Синт-Питерс – Леу,
Tallpack – България с офис в Стара

Загора и Interpres Logistics с офис в
Гелдермалсен. Фирмите от Tallgroup
работят в следните индустриални
сектори: Производство на
строителни материали, Производство
и обработка на метали,
Производство на хартия и картонени
опаковки, Полиграфия, Химическа
и Фармацевтична Промишленост,
Хранително – Вкусова и Бутилираща
Промишленост, Дистрибуция и
Логистика. Четирите филиала на
Tallgroup, имат своя собственна
пазарна философия, като
същевременно работят в тясно
сътрудничество на технологично и
организационно ниво. Дейността на
Tallgroup се осъществява с помощта
на сплотен, гъвкав, ентуасизиран, и
мотивиран екип от над 42 служители.
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