
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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FINS AL 16 DE DESEMBRE VINE A COMPRAR LES PARTICIPACIONS DEL GREMI DE LA GROSSA DE CAP D’ANY. SORT!

convencionals i una reducció de 
contaminants ambientals). Els 
avantatges d’aquests gasos és que 
representen una energia neta, 
econòmica, a l’abast i amb disponibilitat 
en qualsevol lloc. En el sector de la 
restauració l’empresa treballa amb el 

gas envasat (butà i propà que es pot 
trobar en envasos d’entre 6 kg fins 
a 35 kg de producte) i amb el gas a 
granel, un únic combustible amb què el 
restaurador tindrà foc a la cuina, aigua 
calenta, calefacció i climatització a les 
seves instal·lacions. Si necessiteu més 
informació sobre aquests productes 
i serveis, podeu contactar amb la 
companyia a través del telèfon  934 846 
201, el correu jestradap@repsol.com o 
el web www.repsol.com.

primeres hores de mà d’obra de franc, 
entre d’altres. Pel que fa al producte 
Promorenting d’escalfa patis, amb un 
10% de descompte per als agremiats, 
s’inclou l’assessorament professional, 
la instal·lació amb posada a punt 
inicial, postvenda tècnica amb telèfon 
d’atenció al client, la possibilitat de 
canvi dels models d’estufa per tem-
porada o, fins i tot, dins de la mateixa 
temporada, la desinstal·lació i la 
retirada del producte un cop s’acabin 
els mesos de fred. D’aquesta manera la 
terrassa torna a gaudir de més metres 
lliures i s’evita que l’establiment 
tingui problemes d’espai a l’hora 
d’emmagatzemar les estufes durant els 
mesos de calor.

Repsol és una de les principals 
companyies del món de distribució 
al detall de gasos liquats del petroli, 
envasat, a granel i auto gas (aquest 
últim és un carburant alternatiu i 
ecològic per a vehicles, que permet un 
estalvi respecte a altres combustibles 

L’hivern no té per què ser una estació 
en què hàgim de prescindir 
de les terrasses a l’aire lliure. 
Les suaus temperatures de la 
ciutat, pràcticament tot l’any, i 
l’ambient càlid que proporcionen 
les estufes de cada vegada més  
establiments, esborren qualsevol 
dubte a l’hora d’optar per 
les taules exteriors. Sabent 
que per al restaurador és 
molt important el benestar 
dels seus clients, que dinen, 
sopen o prenen cafè o copa a la 
terrassa, el Gremi de Restauració de 
Barcelona ha signat recentment un 
acord amb Repsol Butano S.A. 

Fruit d’aquesta col·laboració els 
locals agremiats ja es poden bene-
ficiar d’un 10% de descompte en 
el  lloguer d’estufes o escalfa patis i 
en els diferents serveis que ofereix 
l’empresa. Entre aquests destaquen 
els serveis de manteniment bàsic i el 

manteniment plus. Tots dos inclouen 
assistència d’avaries 24 hores, tots 
els dies de l’any, i revisions oficials 
obligatòries. En el segon cas, a 
més, una atenció més ràpida en les 
reparacions, pressupostos gratuïts, 
assegurances, desplaçament i tres 

Descompte d’un 10% en 
manteniment i en el lloguer 
d’estufes per a terrasses

El Gremi i Repsol acorden productes, serveis i 
descomptes en manteniment i lloguer d’estufes

Els usos dels productes 
són cuina, aigua calenta, 
climatització i calefacció

Model d’estufa 
exterior o escalfa 

pati de Repsol. 
L’empresa 

s’encarrega 
d’instal·lar-les 
quan arriba el 
fred i retirar-

les  quan s’acaba 
la temporada.


