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INFORMA’T AL GREMI SOBRE LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Prepareu-vos per l’estiu amb els nous 
models de para-sols d’IASO

Amb l’arribada del bon temps cal prepa-
rar les terrasses perquè els clients s’hi 
asseguin i estiguin còmodes i protegits 
del sol. IASO aprofita aquest moment 
per presentar Indus, el nou model de pa-
ra-sol que destaca per la seva lleugeresa 
i els seus acabats. Malgrat que té una es-
tructura ben sòlida, aquest para-sol és 
molt fàcil d’utilitzar. Té un pes inferior 

als 30 kg i compta amb un tirador que 
fa que el seu sistema d’obertura sigui el 
més ràpid del mercat. A més, algunes de 
les seves bases són mòbils i disposen 
de rodes per poder-lo desplaçar fàcil-
ment fins al punt que més li convingui 
a l’usuari. El para-sol Indus pot cobrir 
superfícies de fins a 16 metres quadrats, 
tot i que també hi ha la possibilitat de 

crear mides superiors per a projectes 
especials. Finalment, també existeix 
el model Indus D, amb pilar desplaça-
ble, que permet ser encara més precís 
per a la distribució i organització de les 
terrasses. El para-sol està equipat amb 
tecnologia led integrada que el fa més 
estètic que la resta de para-sols. El fet 
que el seu pilar sigui quadrat i les bar-
nilles s’il·luminin li aporta un valor afe-
git: per una banda atreu aquells que el 
veuen des de fora i, per una altra, fa que 
els clients que estiguin al costat o sota 
el para-sol se sentin més còmodes grà-
cies a la càlida llum que desprèn. La in-
tensitat de la llum pot ser graduada amb 
un comandament a distància. 

Un altre punt fort de l’Indus és que el 
seu sistema led està integrat i no reque-
reix cap tipus d’instal·lació. A més, si es 
tria l’opció de bateria extraïble portàtil, 
té el gran avantatge de poder carregar-
se en només unes hores mitjançant un 
endoll normal. D’aquesta forma s’eviten 
els perills amb el cablejat, com possi-
bles ensopegades o descàrregues, i, al-
hora, es projecta una imatge neta i ele-
gant de l’espai. 

IASO, gràcies a l’acord de 
col·laboració amb el Gremi, ofereix a 
tots els agremiats un descompte del 
10% en tots els productes i serveis. Més 
informació al telèfon 934 572 090  o a 
info.barcelona@iasoglobal.com.

Dinners that matter amb la lluita contra el càncer
El Gremi  continua donant suport a l’associació sense ànim de lucre Dinners that matter (so-
pars que importen) per fomentar la col·laboració entre ciutadans, restaurants i empreses 
compromeses amb el seu entorn. Cada trimestre es convoca tots els restaurants que vul-
guin donar suport a una causa i projecte local d’una fundació o entitat seleccionada per a un 
dia concret, destinant el 25% de la facturació d’aquella nit. El pròxim tindrà lloc el dijous 8 de 
juny i la recaptació anirà íntegrament a DKMS en el seu projecte de lluita contra el càncer als 
hospitals de la Vall d’Hebron, Sant Pau, Duran i Reynals i Can Ruti. Si voleu participar amb el 
vostre restaurant en aquesta i pròximes iniciatives solidàries contacteu amb Xavier Xar-
gay: xavier@dinnersthatmatter.org o als telèfons 932 855 818 o 620 871 020. 

El para-sol Indus és lleuger, fàcil de moure i incorpora tecnologia led que il·lumina la zona de forma càlida.
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