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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES 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

El Grup LN fa més de 
30 anys que es dedica al 
sector de la neteja indus-
trial des de les diferents 
empreses que el formen. 
Els professionals que hi 
treballen estan especia-
litzats a dissenyar plans 
d’higiene i desinfecció, 
tenint en compte les 
necessitats higièniques 
de cada establiment, 
processos de produc-
ció, equipaments, tipus 
d’aliments i perills rela-
cionats. Els equips estan 
preparats per optimitzar 
les condicions d’higiene 
i desinfecció de la totali-
tat de superfícies i equi-
paments de cafeteries, 
bars i restaurants. En el 
seu catàleg de serveis destaca la higie-
nització integral de cuines, el control 
de plagues, la neteja  i la reposició de 
tubs d’extracció de fums i renovació 
d’aire, neteja de campanes i filtres, la 
gestió i reciclatge d’olis i, fins i tot, 
el servei de pintura d’interiors. Així 
mateix, el grup d’empreses ofereix 

treballs verticals, amb personal alta-
ment qualificat per prestar tota mena 
de serveis industrials. També porten 
a terme tasques de manteniment de 
la jardineria dels establiments, així 
com la venda de materials i comple-
ments higienicosanitaris. El Grup 
LN també atorga una certificació als 
locals de restauració que facin una 
aposta per l’excel·lència en higiene i 
neteja, a tall de reconeixement i segell 

distintiu que engloba la 
qualitat de l’establiment 
en matèria d’higiene 
per tal d’assegurar als 
clients la total confiança 
i seguretat de tenir una 
cuina neta i higiènica.
El Grup LN vetlla per-
què les instal·lacions 
on desenvolupa la seva 
activitat assoleixin el 
reconeixement i segell 
distintiu que una entitat 
acreditada per ENAC 
assigna als diferents lo-
cals. Gràcies a l’acord 
de col·laboració entre 
el Gremi de Restauració 
de Barcelona i el Grup 
LN tots els agremiats us 
podeu beneficiar de des-
comptes d’entre el 5% i 

distintiu, i segons els diferents parà-
metres fixats per la inspecció duta 
a terme, destacant la qualitat dels 
processos d’higienització i esforços 
per desenvolupar-los. És el primer 

el 10% en el preu de la contractació 
dels diferents serveis esmentats i en 
formació. Demaneu més informació a 
Jordi Guitart al telèfon 936 666 411 o 
per correu a grupln@grupln. com.

Grup LN s’encarrega de netejar 
i higienitzar tota mena d’eines, 
maquinària i instal·lacions

Grup LN, els especialistes en 
serveis de neteja i manteniment

El Grup LN realitza a les cuines serveis de neteja integral, tant puntuals com de manteniment.

10 de juliol: Debat sobre
TERRASSES

El proper 10 de juliol a les 12 hores tindrà 
lloc un debat organitzat pel Gremi de Res-
tauració amb els responsables dels grups 
municipals a l’oposició: Partit Demòcrata, 
Ciutadans, Esquerra i Partit Popular. En 
representació del govern assistirà el re-
gidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Pa-
trimoni. L’objectiu de la trobada és abor-

dar l’embolic de les terrasses i debatre 
les principals reivindicacions del sector 
de la restauració. Atesa la importància de 
l’acte, des del Gremi demanem la màxima 
assistència possible (també encara que 
no tingueu terrassa). Si encara no us heu 
inscrit, feu clic aquí per inscriure-us. Us 
recomanem acudir-hi amb temps. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/index.php/2013-09-20-07-50-37/debat-terrasses

