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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

Elis ofereix als agremiats rènting i bugaderia d’estovalles 
amb les millors condicions econòmiques i higièniques

sempre disponible.  Al marge de la bu-
gaderia i el rènting, Elis s’encarrega de 
l’assessorament i la fabricació tèxtil 
totalment individualitzada i a mida de 
cada establiment.  Elis és una gran em-
presa internacional de serveis relacio-
nats amb la neteja, la higiene, la imatge 
i el medi ambient. Gràcies a l’acord de 
col·laboració entre el Gremi de Res-
tauració i Elis, els agremiats obtindreu 
descomptes especials segons el volum 
de compra. Per a més informació, tru-
queu a Sergi Gálvez al 932 618 626 /  
647 389 527 o  sergio.galvez@elis.com. 

pecífica per a jocs d’estovalles, amb 
processos de rentatge adequat segons 
el tipus i qualitat del teixit. El servei, 
disponible els set dies de la setma-
na, és personalitzat per a cada client.  
Els avantatges principals del rènting 
i del servei de manteniment són que 
els articles responen a les exigències 
de cada negoci i per a cada ocasió, el 
control del pressupost, la no neces-
sitat d’invertir en roba, un servei a la 
carta de lliurament regular adaptat a 
les necessitats (d’horaris, emmagat-
zematge, etc.) i una roba impecable 

Vestir les taules d’un restaurant amb 
roba de qualitat, neta i amb colors 
adaptats al disseny i a la imatge de 
l’establiment és un gest que diu molt 
d’un negoci. Amb l’objectiu de respon-
dre a aquesta necessitat, Elis proposa 
als restaurants el servei de rènting de 
diferents gammes d’estovalles amb 
models que s’adapten a la decoració 
i l’estil de cada local. A més, es com-
promet a oferir neteja i un manteni-
ment impecable de la roba de taula. En 
aquest sentit, disposen de tres plantes 
industrials a Catalunya, una d’elles es-

El servei de lloguer i manteniment d’estovalles professionals assegura control de costos, qualitat òptima, higiene garantida i el respecte del medi ambient. 

Nous cursos gratuïts de tasts de vins per a agremiats
L’associació de referència Tastavins Penedès anuncia noves classes de franc per aprendre som-
melieria i enologia, en exclusiva per a tots els nostres agremiats. Els cursos començaran el 13 de 
març i tindran una durada de dues hores (de 17 a 19h). Per fer-los el més personalitzats possible, 
només hi podran participar tres persones per sessió. És imprescindible formalitzar la reserva de 
plaça a administracio@tastavinspenedes.cat indicant nom, telèfon i número de persones assis-
tents. Les classes tindran lloc a l’Espai Tastavins Penedès del carrer Muntaner, 21 de Barcelona.

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
http://www.elis.com/es/
http://tastavinspenedes.cat/

