
 
 

 
Nota de premsa 

 

Maxchief Europe adquireix una participació 
majoritària de l'empresa d'horts urbans 

Hortalia 
 

La companyia de mobiliari plegable Maxchief Europe ha decidit apostar per 
l'empresa amb més de tres anys d'experiència en el mercat dels horts urbans i 
altres productes relacionats Hortalia mitjançant l'entrada en el seu accionariat. 
L'objectiu de Maxchief Europe és donar-li un impuls al creixement de Hortalia en 
un sector en auge mitjançant l'explotació de sinergies de màrqueting i 
comercialització. 
 
Barcelona, Setembre de 2017.- Amb seu a Manresa (Barcelona), Nitheus Solutions 
S.L. és una empresa amb més de tres anys d'experiència en el mercat dels horts 
urbans i jardineres comercialitzades sota la marca Hortalia. Hortalia fabrica tots els 
seus productes a Espanya, amb un disseny propi i utilitzant proveïdors de materials 
certificats PEFC i FSC. 
 
Els horts urbans i jardineres Hortalia es distribueixen a centres de jardineria, vivers, 
floristeries, agrobotigues, botigues d'alimentació ecològica, ferreteries, i botigues on-
line. 
 
Maxchief Europe 
 
Maxchief Europe és una companyia que comercialitza mobiliari plegable fabricat amb 
acer i polietilè. Creada el 2008, Maxchief Europe és una societat de capital mixt 
espanyol-taiwanès participada pels socis fundadors Pep Garcia i Joan Chavarria i per 
Maxchief Investments Ltd, un holding d'origen taiwanès amb fàbriques al sud de la 
Xina: Dongguan (65.000 m²) i Zhuhai (190.000 m²). 
 
Des de la seva seu central a Barcelona, Maxchief Europe actua en tres àmbits. Primer, 
com a oficina comercial per a més de 80 països. Segon, com a departament de 
màrqueting, disseny i innovació del Holding. Tercer, com a magatzem regulador per a 
Europa mitjançant la seva plataforma logística de 5.000 m² a la província de 
Barcelona. 
 
Des d'Àsia, la Xina aporta el seu potencial productiu i les seves modernes 
infraestructures, mentre que Taiwan gestiona la capacitat de gestió d'un equip directiu 
amb formació internacional, experimentats en obtenir alta productivitat en fàbriques 
equipades per a la producció massiva amb sistemes d'última generació. 
 
 Per a més información: Gabinet de premsa Maxchief Europe 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679983346 
Clara Bassols clara@bottini.es / 620037450 


