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Amb el pas dels anys, aquella petita botiga es

En la nostra companyia disposem d'un impor-

va transformar en el que coneixem avui en dia,

tant equip humà, que unit a la tecnologia, i

una empresa dedicada a la distribució d'ali-

sense oblidar la tradició, ofereix solucions que

mentació: embotits, productes curats, produc-

aporten un valor addicional als nostres clients.

tes frescos i productes envasats, que ha tingut
sempre l'objectiu d'oferir els millors productes i

El bon funcionament d'ambdues empreses va

elaborats del mercat per garantir una dieta

portar que a l'any 1998 s'unís a aquestes dues

sana, equilibrada i variada.

Gelats i Congelats Josvic dirigides pel Sr.
Geronimo Rodríguez i Mª Dolors Vico, on es

Les marques líders del mercat ja confien en

van poder aprofitar les sinèrgies adquirides ja

Torres Vico, són la millor garantia de qualitat i

que aquesta es dedica a la distribució de gelats

compromís de la nostra empresa en la distribu-

i congelats de marques líders del mercat com

ció de productes pels canals de distribució

Häagen Dazs, i Helados Alacant, de la qual

minorista, majorista i professional d'hostaleria.

Josvic és accionista.

L'alt creixement de Torres Vico ha provocat

L'any 2004 es va produir un canvi important

que ens haguéssim de traslladar a una nova

quan es va decidir ubicar l'empresa Torres

nau situada al polígon industrial d'Igualada

Vico i Gelats i Congelats Josvic sota la mateixa

l'any 1990. Davant la prosperitat del negoci i

nau situada al Pla de Torruella (Jorba).

amb la finalitat d'oferir una major gamma de
productes als nostres clients, respectant la

A Josvic disposem d'un extens i divers catàleg

qualitat persistent durant tota la seva història,

amb més de 1.500 referències de productes

l'any 1992 Torres Vico adquireix Inderach dedi-

congelats i conserves.

cada a la producció de llegum cuit.
El grup empresarial disposa d'una flota de vehi-

Torres Vico
Un grup especialitzat en
el sector de l'alimentació

Inderach, seguint les directrius de la nova gerè-

cles condicionats i de conductors especialit-

ncia, es basa en dos pilars bàsics: oferir la

zats, que s'ocupa de conservar la cadena del

Mes de 27 anys
treballant per una bona
qualitat i servei.
I com a novetat, cal destacar que el passat mes

millor qualitat de productes i consolidar un bon

fred ininterrompuda per garantir la qualitat dels

de desembre es va inaugurar el nou restaurant

servei al client. A Inderach entenem que cada

productes durant el transports fins al punt d'em-

PIZZERIA I GELADERIA GERO'S situat al polí-

producte és únic, per això el nostre objectiu és

magatzematge.

gon Les Comes on s'oferirà als clients una
àmplia varietat de pizzes, pasta, carns..., però

innovar juntament amb els nostres clients i
adaptar-nos a les noves exigències del mercat.

Som especialistes i, a més, li oferim els nostres

sempre amb una selecció d'ingredients de les

La companyia es va crear per satisfer aquelles

serveis d'assessorament sobre l'elecció de

cases mare que han fet possible el naixement

persones que necessiten un producte d'una

productes segons les seves necessitats: les

de Gero's: Torres Vico, Inderach, i Gelats i

gran qualitat; llegum cuit de manera natural,

ofertes, la reposició d'estocs, el transport,

Congelats Josvic.

escorregut i envasat, sense colorants ni con-

l'emmagatzematge, la conservació i l'elabora-

servants.

ció.

Us hi esperem a tots!

El grup empresarial Torres Vico neix l'any 1979, com una botiga de carn i embotits,
situada en un petit local de Sta. Margarida de Montbui de la mà del Sr. Francesc Torres
i la Sra. M. Dolors Vico, amb la missió principal de treballar amb qualitat i servei, present des dels seus inicis fins a l'actualitat.
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