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Itchart, la solució al problema del soroll

Itchart fa un diagnòstic de 
l’acústica i troba la solució 
més adient a cada cas

El Gremi i l’Agència exclusiva d’Assegurances 
Catalana Occident han renovat  l’acord de 
col·laboració signat fa gairebé un any per 
continuar oferint el millor servei a tots els 
agremiats. Els agents i assessors Joan Suriol i 
Nacho Lladó, amb anys d’experiència a la com-
panyia, seguiran atenent setmanalment els 
restauradors a les nostres oficines. Per con-
certar entrevista truqueu-nos al  933 018 891 o  
cristina.espallargas@gremirestauracio.com. 
Assegurances Catalana Occident és una em-
presa solvent i contrastada, una de les líders 
del sector assegurador espanyol, de llarga tra-
jectòria. L’assegurança de restauració que us 
ofereix cobreix qualsevol tipus d’imprevist que 
pugui sorgir en el desenvolupament de la vos-
tra activitat. Gràcies a la renovació d’aquest 
acord els agremiats continuareu gaudint de 
múltiples descomptes exclusius sobre les ta-
rifes de contractació de les assegurances més 
específiques: responsabilitat civil, comerços i 
accidents de conveni, així com en la contracta-
ció de les assegurances generals. 

Catalana Occident 
continua protegint els 
negocis de restauració

L’excés de soroll 
és un gran proble-
ma per a qualse-
vol tipus de nego-
ci però sobretot 
per a aquells, com 
els de restaura-
ció, on hi ha una 
afluència consi-
derable i constant 
de públic. Sabem 
que els clients 
valoren cada cop 
més poder esmor-
zar, dinar o sopar 
en un ambient 
confortable i tran-
quil on el soroll 
de l’ambient, les 
converses de les taules del costat o la 
música de fons no siguin una molèstia. 
Així mateix, els empleats d’un negoci es 
concentren i rendeixen més i s’estressen 
menys si l’espai on treballen és plàcid.

Davant d’aquesta gran evidència, 
Instal·lacions Itchart ajuda els esta-

bliments de restauració que no saben 
com gestionar l’excés de soroll, fent un 
primer diagnòstic del problema  acústic 
i buscant la solució més adequada a cada 
cas, respectant l’estil de cada local. 

El sistema de tractament acústic 
d’aquesta empresa no comporta grans 
obres ni modificacions, s’instal·la en po-
ques hores i el resultat és immediat. El 
condicionament acústic millora el con-
fort auditiu perquè redueix la reverbera-
ció ja que el so és absorbit, no rebota i es 
torna nítid. Alhora, les persones baixen 

Formació gratuïta: “Coaching per vendre des de l’empatia”
Amb l’inici del nou curs el Gremi de Restauració us torna a oferir una càpsula formativa d’èxit 
adreçada als professinals del sector. Serà el dijous 22 de setembre, entre les 17 i les 18:30 hores 
a les oficicines del Gremi. Durant la classe es posaran exemples que succeeixen quan no hi ha 
empatia en una sala de restaurant, alhora que es donaran les eines de coaching per aplicar-les 
en la relació amb els clients i treballadors. Confirmeu l’assistència al departament de formació 
del Gremi a través del telèfon 935 526 585 o per correu: anna.carrera@gremirestauracio.com.

COL·LABORACIONS RENOVADES

Els espais amplis i oberts són els que més es beneficien del condicionalment.

el to de veu perquè no cal parlar alt. La 
combinació dels dos efectes, per tant, fa 
que l’ambient sigui més agradable. Però 
a més, Instal·lacions Itchart cuida de ma-
nera molt especial l’aspecte estètic de 
totes les seves instal·lacions. L’empresa 
pot fer accions directes o formar part del 
disseny amb formes i colors atrevits. 

Fruit de l’acord entre el Gremi de Res-
tauració i Instal·lacions Itchart els agre-
miats tindreu descomptes que van del 
10 al 15% en reformes i material per al 
condicionament acústic. Més informa-
ció aquí o trucant als telèfons 610 782 421/ 
937 540 184 (Joan Manel Martí) o per  correu 
electrònic: instal@itchart.net.
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