
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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VOLS OFERIR EL MILLOR SERVEI ALS TURISTES QUE VISITEN LA CIUTAT? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

En uns moments en 
què les terrasses són 
autèntiques protagonis-
tes a la ciutat de Bar-
celona, el fabricant 
de para-sols IASO ens 
presenta un nou pro-
ducte que farà que 
l’estada a l’exterior dels 
establiments de res-
tauració sigui molt més 
confortable. Indus és el 
nom del nou para-sol 
que destaca per la seva 
lleugeresa i els seus 
acabats. El seu pes de 30 kg, un tirador 
que fa que el sistema d’obertura sigui 
més ràpid, i unes bases movibles i amb 
rodes, faciliten el seu funcionament i 
desplaçament. 

El para-sol Indus és estèticament 
molt atractiu perquè està equipat amb 
tecnologia LED amb què s’aconsegueix 
il·luminar el masteler. La llum és un 

reclam per a les persones que el veuen 
des de fora, mentre que la calidesa 
que desprèn és un element que aporta 
benestar als clients de les terrasses (la 
intensitat de la llum i la temperatura 
poden ser graduades còmodament amb 
un comandament a distància). Seguint 
amb el sistema LED, els nous para-sols 

L’empresa IASO presenta als agremiats un nou 
model de para-sol més lleuger i sofisticat

gran avantatge de poder carregar-se en 
només unes hores en un endoll corrent. 
D’aquesta forma s’eviten els perills amb 
el cablejat, com possibles entrebancs 
o descàrregues, alhora que es projecta 
una imatge neta i elegant de l’espai. 
Aquest model pot cobrir superfícies de 
fins a 16m2, tot i que també existeix la 
possibilitat de crear mides superiors per 
a projectes especials en l’àmbit de la 
restauració.

Des de fa més d’un any el Gremi de 
Restauració i IASO col·laboren perquè 
els bars i restaurants agremiats puguin 
gaudir d’un 10% de descompte en tots 
els serveis i productes, per poder dur a 
terme la modernització de les terrasses. 
Més informació: www.iaso.es.

el tenen integrat i, per tant, no necessiten 
instal·lació. Si s’opta, a més, per l’opció 
de bateria extraïble portàtil, tenen el 

Model del nou para-sol Indus, amb tecnologia LED integrada al masteler.

IASO ofereix als establiments 
agremiats un 10% de 
descompte en productes 

El Gremi de 
Restauració 
us desitja 
bones festes


