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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI CLICANT A WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

L’acord de col·laboració entre 
el Gremi de Restauració 
de Barcelona i Perfyplast 
beneficia aquells restauradors 
que vulgueu donar un aire 
nou a la vostra terrassa ara 
que comença el bon temps 
a la ciutat. L’empresa us 
ofereix als agremiats tots els 
elements -com jardineres, 
para-sols, tendals, paravents, 
pèrgoles, i gran varietat 
de taules i cadires- per 
fer de l’espai exterior del 
vostre local un lloc elegant i 
confortable tant de dia com de 
nit. Perfyplast també aporta, 
dissenya i fabrica solucions 
a mida per a qualsevol tipus 
d’establiment de restauració. 
Una de les característiques 
que té aquesta empresa és 
que ofereix instal·lacions i 
accessoris totalment perso-
nalitzables i  singulars. A 
més, utilitza materials com 
la resina, el polièster i la fibra de vidre 
per fer més resistents a les condicions 
climàtiques de l’exterior elements com 
les jardineres. Les estructures de la 
terrassa, per la seva part, poden tenir els 
laterals abatibles i els para-sols són de 
fàcil desmuntatge per retirar-los cada nit. 

El Gremi de Restauració i Perfyplast 
aposten per les terrasses durant tot l’any

Una mostra de la feina feta recentment 
per Perfyplast la podeu trobar a la nova 
terrassa de la Xarcuteria Andreu (fotos), 
a la Rambla de Catalunya, 125. 

Tots els agremiats teniu un 7% de 
descompte en tots els productes i serveis 
de la firma.  www.perfyplast.com.

Darrers dies per inscriure’s al Street Lovers Barcelona
Fins al proper divendres, 15 d’abril, teniu l’oportunitat d’inscriure el vostre bar, cafeteria o restaurant 
al concurs que premiarà els millors establiments de restauració de Barcelona. A hores d’ara ja són 
més de 200 els locals que s’hi han apuntat en alguna de les dotze categories que reconeixeran els 
àmbits gastronòmic, de begudes i l’aspecte social. Si ets agremiat t’hi pots inscriure de manera 
gratuïta entrant a www.streetlovers.es. Les votacions per part dels usuaris i clients es faran entre 
el 15 d’abril i el 17 de juliol. El lliurament dels premis Street Lovers Barcelona tindrà lloc aquest estiu. 

Servei de fotos amb preus 
especials per als agremiats

PROVEÏDORS

Si necessiteu fotografies dels vostres locals  
per pàgines webs, si voleu immortalitzar els 
plats que feu en imatges de qualitat o tenir un 
record en forma de reportatge dels esdeveni-
ments que celebreu al restaurant, ara podeu 
contractar un bon equip de professionals a un 
preu avantatjós. L’estudi fotogràfic d’Arnau 
Dalmases ens ofereix fins a un 15% de des-
compte en els seus treballs només per ser 
agremiat. Arnau Dalmases ha col·laborat amb 
el Gremi sent l’autor de la imatge d’algunes 
guies i de la campanya d’apadrinament de les 
terrasses amb prop d’un centenar de famosos. 
http://arnaudalmases.com/.
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