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Montanaro F.lli S.r.l. Soluções em equipamentos para o engarrafamento. 

Fabricação de equipamentos para o engarrafamento, representação e assistência 
técnica, para a indústria de bebidas alcoólicas, vinhos e líquidos alimentares. 

A MONTANARO F.lli S.r.l. atua desde 1959 na fabricação de equipamentos, 
representação e assistência técnica para a indústria de bebidas. Está situada no norte 
da Itália, região do Piemonte, Canelli (Asti). 

A Montanaro F.lli S.r.l. dispõe de uma ampla linha de equipamentos para as mais 
diversas áreas da indústria de bebidas, podendo atender  com excelência às exigências 
e necessidades do mercado atual. 

 
Através da venda de equipamentos e peças de reposição, além de uma equipe 
especializada na assistência técnica, a empresa, que conquista novos clientes a cada 
dia, ainda oferece soluções técnicas, projetos completos e um acompanhamento 
especializado. 

 
Os produtos que levam nossa marca são o maior exemplo do nosso compromisso com o 
mercado. Nossa equipe tem como desafio a total satisfação dos nossos clientes, o 
crescimento da empresa e o crescimento individual de cada colaborador. O resultado 
disso é a total satisfação de nossos clientes. 

 
No nosso  site  www.montanarofratelli.com temos a disposiçao muitas maquinas  novas , 
usadas e / ou consertadas, de diversos tipos e marcas, que podem ser utilizadas em 
todos os processos viniculos. Visitem o nosso Site ! 

Enviem um email a  info@montanarofratelli.com solicitando maiores  informações 
Ficaremos felizes em poder ajuda-los. 

 
A MONTANARO F.LLI Srl está à vossa disposição para a pesquisa, ou para o estudo de 
soluções personalizadas para a Sua Empresa. 

 
MONTANARO F.lli S.r.l. no mercado desde 1959 
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