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SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Mas Uniformes: roba laboral còmoda, 
funcional, moderna i de qualitat

Per al sector de la restauració i l’hostaleria 
és molt important poder transmetre els 
valors del negoci i donar una bona imat-
ge del local al clients. Per això, el Gremi 
de Restauració ha signat un acord de 
col·laboració amb Mas Uniformes, em-
presa amb més de 65 anys d’experiència 
en el món de la uniformitat. 

Mas Uniformes disposa d’un 
showroom de 1200 m2 al centre de 
Barcelona, al carrer Sepúlveda, 109, 
amb una gran quantitat de models que 
podreu emportar-vos al moment. Es 
tracta de roba de la marca pròpia Artel, 

especialitzada per satisfer les necessitats 
de tota mena de treballadors del nostre 
sector, confeccionada a Barcelona i amb 
control de qualitat en tot el procés de fa-
bricació. 

Mas Uniformes serveix a grans i pe-
tits establiments i al detall. L’empresa 
realitza una gestió integral de la uni-

formitat dels negocis, seguint la moda 
i tendències amb les màximes presta-
cions d’exigència que requereixen els 
uniformes i el calçat per a treballar. A 
més, utilitza les millors tècniques de 
personalització d’acord amb la imatge i 
característiques dels vostres locals per-
què pugueu diferenciar-vos de la vostra 
competència. 

Mas Uniformes és distribuïdora oficial 
de la marca Chaud Devant a Espanya, 
una firma holandesa que es caracteritza 
per la novetat, allò actual i modern. És 
una marca de prestigi utilitzada per re-
coneguts xefs nacionals i internacionals. 
Entre les peces hi trobareu davantals de 
pell fabricats amb material d’alta quali-
tat de dissenys asimètrics i trencadors. 
També disposa de roba d’hostaleria en 
teixit texà, amb colors moderns com el 
beige, verd, marró o gris. Consulteu el seu 
catàleg a www.masuniformes.com o en-
vieu un correu demanant informació sobre 
els productes: info@masuniformes.com. 

Gràcies a la col·laboració entre el Gre-
mi  i Mas Uniformes, els agremiats tin-
dreu un 5% de descompte a les vostres 
compres. Si  la compra és superior als 
600 euros, el descompte serà d’un 10%. 

Encara teniu dues setmanes per participar als 
Cartaví, uns guardons amb què l’Associació Vi-
nícola Catalana fomenta la presència dels vins 
de les DO catalanes als establiments i premia 
els locals que informen millor d’aquests pro-
ductes. Envieu físicament la carta a l’AVC i un 
correu a info@cartavi.cat amb totes les dades 
del restaurant. Hi ha tres categories de premis 
segons el preu mig del menú: de més de 40€, 
entre 20 i 40€ i de fins a 20€. Inscripcions gra-
tuïtes. Més informació: www.cartavi.cat.

Teatre amb descomptes
Gràcies a l’acord entre el Gremi i La Seca, teniu 
un 20% de descompte en la compra d’entrades 
per a dos dels seus nous espectacles. Del 9 de 
febrer al 5 de març a la sala Joan Brossa es re-
presenta RealPolitik, una obra que planteja si és 
legítim l’ús de certa dosi de violència per pre-
servar la democràcia real. I del 10 al 5 de març  
a la sala Leopoldo Fregoli, Oques Cretines, un 
muntatge de cabaret literari amb textos de Karl 
Valentin dirigit per Lluïsa Malloll. Per aplicar 
el descompte us heu d’identificar com a agre-
miats escrivint un correu a admin@laseca.cat.

Mas Uniformes personalitza 
totes les peces dels uniformes 
per als treballadors del sector

Últims dies per inscriure’s 
als Premis Cartaví 2016
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