L’excés de soroll és un gran problema
per a qualsevol tipus de negoci però sobretot per a aquells, com els de restauració, on hi ha una afluència considerable i constant de públic. Sabem que
els clients valoren cada cop més poder
esmorzar, dinar o sopar en un ambient
confortable i tranquil on el soroll de
l’ambient, les converses de les taules
del costat o la música de fons no siguin
una molèstia. Així mateix, els empleats
d’un negoci es concentren i rendeixen
més i s’estressen menys si l’espai on
treballen és plàcid.
Davant d’aquesta gran evidència,
Instal·lacions Itchart ajuda els establiments de restauració que no saben
com gestionar l’excés de soroll, fent un
primer diagnòstic del problema acústic i buscant la solució més adequada a
cada cas, respectant l’estil de cada local. Itchart, per altra banda, ofereix un
ampli catàleg de serveis per portar a
terme reformes integrals (instal·lacions
elèctriques, d’aigua, gas natural, calefacció, fred industrial, etc.).
El sistema de tractament acústic
d’aquesta empresa no comporta grans
obres ni modificacions, s’instal·la en
poques hores i el resultat és immediat.
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Itchart, la solució al problema del soroll

El condicionament acústic millora
el confort auditiu perquè redueix la
reverberació ja que el so és absorbit,
no rebota i es torna nítid. Alhora, les
persones baixen el to de veu perquè
no cal parlar alt. La combinació dels
dos efectes, per tant, fa que l’ambient
sigui més agradable. Però a més,
Instal·lacions Itchart cuida de manera
molt especial l’aspecte estètic de totes
les seves instal·lacions. L’empresa pot

fer accions directes o formar part del
disseny amb formes i colors atrevits.
Fruit de l’acord entre el Gremi de
Restauració i Instal·lacions Itchart els
agremiats tindreu descomptes que van
del 10 al 15% en reformes i material per
al condicionament acústic. Per a més
informació, podeu fer clic aquí o trucar als telèfons 610 782 421 / 937 540 184
(Joan Manel Martí) o per correu electrònic: instal@itchart.net.

Assessorament global per al món de la restauració amb Grup Qualia
El Grup Qualia és una consultoria especialitzada
en aspectes essencials per als establiments de
restauració, com la prevenció de riscos laborals i la Llei de protecció de dades, així com la
formació obligatòria bonificada online i presencial. Amb un servei de baix cost i d’alta qualitat,
la consultoria s’adapta sempre a les especificitats de cada establiment. El Grup Qualia també
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nals de la restauració sobre les normatives
vigents i una avaluació de l’acompliment que
en fa l’establiment. Durant 2017 els agremiats
podeu beneficiar-vos d’un descompte de fins al
60% en tots els serveis del Grup Qualia (excepte formació i LSSI-CE), sempre que es faci ús
del crèdit formatiu. Podeu posar-vos en contacte amb l’empresa trucant al 931 890 541 o a
través del correu info@grupqualia.es.
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