
OSNOVNE INFORMACIJE IN PREDSTAVITEV FIRME CEHISA (ŠPANIJA) - BARCELONA 
CEHISA tovarna se nahaja v Barceloni -Španija in deluje na trgu že od leta 1956.  
Gre za srednje veliko podjetje specializirano samo za gradnjo , razvoj in izdelavo lepilk.  
So redka firma na trgu EU sploh , ki vse od razvoja do sestavljanja izvajajo sami v tovarni v Barceloni, kjer si 
proizvodnjo lahko ogledate tudi sami .  
Gre za proizvajalca , ki je na  svetovnem trgu prisoten in poznan že od leta 1956 in je prisoten  s svojimi 
partnerji na vseh celinah sveta! 
 
Žal v Sloveniji firma CEHISA ni toliko poznana, saj je njena prepoznavnost zaradi vezane pogodbe na 
prejšnjega ponudnika, ta prepoznavnost močno padla.  
To se je načeloma zgodilo samo na Slovenskem trgu, medtem , ko na vseh ostalih predvsem EU trgih (Nemčija, 
Francija , Španija, Austria, Romunija, Bolgarija, Rusija, Hrvaška, Srbija je CEHISA še vedno in zelo prepoznavna , 
ter iz leta v leto vedno bolj in bolj prisotna , ter željena v obdekavi robov, sedaj tudi na Slovenskem trgu! 
 
Nekatere firme , ki so pred leti imele in še imajo instalirane stroje CEHISA so: 
Marles Maribor, Spona, Žlahtič, Mizarstvo Muraus, Mizarstvo Zlatorog, Mizarstvo Apače….  so samo nekaj 
največjih pri katerih sem sodeloval ali lepilke montiral .  
 
Sami z CEHISA sodelujemo že cca 25 let na Slovenskem , Hrvaškem trgu.  
Žal zaradi nekaterih vezanih pogodb  prej nismo mogli ponuditi lepilk CEHISA na trgu, kar pa ne pomeni, da 
nismo z njimi sodelovali.  
Namreč v vseh teh letih smo servisirali in vzdrževali, te stroje pri strankah in tudi pri strankah v tujini.  
 
Od leta 2017 smo prevzeli ponovno popolno zastopstvo za Slovenijo in s tem , kar z velikim načrti zakorakali na 
naš trg.  
Lepilke  CEHISA počasi a vztrajno ponovno pridobivajo prepoznavnost in mesto na trgu in vse več kupcev tako 
iz Slovenija in Hrvaške se ponovno odloča za nakup, saj tudi ogromno kupcev in uporabnikov še od prej dobro 
pozna kvaliteto in prednosti strojev! 
 

Ene bistvenih prednosti lepilk CEHISA so:  
 

 stroji so izredno zanesljivi (se ne ustavljajo) in so zelo zelo prijazni uporabniku 
 v ponudbi so lepilke manjših , srednjih in velikih dimenzij ter zmogljivostih, namenjenih 

za manjše (serije MYKRO) , srednje ( serije FLEXY in COMPACT) ter velika podjetja in za 
velike kapacitete (serija PRO in INDUSTRY) 

 že prejšnje generacije lepilk so bile izredno kvalitetne, nove generacije modeli 2018 pa so še 
precej naprednejše in bi jih lahko uvrstili z lahkoto poleg precej precej dražjih in renomiranih 
znamk, sploh po kvaliteti končne obdelave 

 bistvena prednost lepilk CEHISA je tudi seveda razmerje med CENO in kvaliteto, pri končni 
obdelavi in kot so že spoznali kupci ponovno, gre za zares odlične in tudi vrhunske stroje 

 Lepilke CEHISA so sigurno med najugodnejšimi na trgu, kot tudi post servis in vse  dodatne 
informacije, ki jih bi potreboval uporabnik.  

 Vsako lepilko lahko, pri naročilu kreiramo glede na želje, potrebe  in zmogljivosti uporabnika. 
 V nekaj mesecih je bilo prodanih , kar nekaj lepilk, tako da počasi se vrača tudi 

prepoznavnost  
 Vas zanima? Pošljite nam povpraševanje na email: info@depoles.com in z veseljem Vam bomo 

poslali ponudbe! 
 Če pa imate še kakršnakoli dodatna vprašanja , nam pišite ali pa nas pokličite!  

 
 
 
 


