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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, 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

Deterco ofereix als restauradors la tecnologia més 
avançada en serveis de neteja i manteniment tècnic

Des de fa més de 12 anys l’empresa 
Deterco S.L., pertanyent al grup Prolu-
tec, treballa per ampliar i millorar les 
cobertures de neteja, higiene i mante-
niment professional de diferents espais 
de cafeteries, bars i restaurants. Deterco 
S.L. utilitza la tecnologia de darrera ge-
neració i disposa d’una àmplia plantilla 
de tècnics formats degudament per dur 
a terme les seves funcions. Es tracta 
d’un equip de professionals que coneix 
perfectament el sector i que fa cinc anys 
que col·laboren amb el Gremi de Restau-
ració de Barcelona. El catàleg de serveis 

de l’empresa inclou, entre molts altres, 
els controls analítics dels APPCC i se-
guiment d’auditories, el tractament de 
plagues, la neteja de filtres i de xeme-
neies de cuines (campanes, conductes i 
turbines), la recollida d’oli usat de fregit, 
el manteniment mecànic de maquinària 
de fred, calor, rentatge i climatització; el 
manteniment de descalcificadors, osmo-
si, electricitat i fontaneria. Així mateix, 
Deterco S.L. fabrica i distribueix produc-
tes químics de rentatge, neteja i desinfec-
ció per al sector de l’hostaleria. Tots els 
agremiats que ho sol·licitin tindran una 

primera visita tècnica explicativa de tots 
aquests serveis, sense cap cost afegit. En 
cas que es contracti algun dels serveis 
abans esmentats o compra de productes 
químics, tindran un descompte del 7,5% 
sobre el preu establert, gràcies al con-
veni signat amb el Gremi. En el cas de 
l’oli usat de fregit, Deterco S.L. realitza 
unes compensacions molt importants 
per bescanviar el residu de l’oli usat per 
serveis.  Podeu demanar més informació 
i concertar entrevistes amb Marcos Be-
rrio, director comercial. Tel: 666 544 595 
o per correu: mberrio@prolutec.es.

Estudi Arnau Dalmases, qualitat i preus competitius en treballs fotogràfics
L’estudi fotogràfic d’Arnau Dalmases col·labora habitualment amb el Gremi de Res-
tauració de Barcelona oferint als agremiats qualitat, professionalitat i descomp-
tes de fins al 15% en el preu final dels seus treballs. L’estudi realitza tota mena de 
fotografies i reportatges dels diferents espais de bars, cafeteries i restaurants, 
de plats (per il·lustrar cartes i webs), d’esdeveniments gastronòmics que cele-
breu al vostre local, etc. Arnau Dalmases és autor de moltes de les imatges que 
acompanyen les darreres campanyes impulsades pel Gremi de Restauració, com 
la d’apadrinament de terrasses de Barcelona, Terrasses a escena, amb la parti-
cipació d’un centenar de personatges populars de la ciutat. Podeu veure  els seus 
treballs i contactar amb l’estudi fotogràfic  Arnau Damases a través de la seva pà-
gina www.arnaudalmases.com o per telèfon: 615 494 371.

L’empresa Deterco S.L. fa neteges integrals de cuines i maquinàries, controls analítics d’aigües i aire, i dels APPCC, entre altres serveis.
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