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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

No és només una qües-
tió d’imatge, la higiene 
en un restaurant és un 
aspecte fonamental, 
controlat i regulat per 
un marc legal. Els lo-
cals de restauració 
han d’assegurar que to-
tes les instal·lacions, la 
maquinària, els estris i 
altres equipaments 
estiguin degudament 
nets i desinfectats per 
tal que no siguin una 
font de contaminació 
per als aliments.  

El Grup LN ofereix serveis puntuals de neteja i de manteniment permanent.

Grup LN ofereix descomptes 
en tractaments de control 
de plagues, neteja i pintura 

Servei de fotos amb preus 
especials per als agremiats

PROVEÏDORS

També s’ha de tenir present que les 
mateixes activitats de neteja i desinfecció 

poden ser una causa de contaminació 
química dels aliments, bé de manera 
directa o bé per la permanència de 
possibles residus de detergents i de 
desinfectants a les superfícies sotmeses 
a aquestes operacions.

El Gremi de Restauració, coneixent 
que aquesta és una de les principals 
preocupacions i necessitats dels res-
tauradors, anuncia als agremiats un nou 
acord amb el Grup LN. Aquesta empresa, 
amb 35 anys d’experiència al sector, 
dissenya plans de neteja i desinfecció in-
tegrals tenint en compte les necessitats 
d’higiene de cada establiment, processos 
de producció, equipaments, tipus d’ali-
ments i perills relacionats. Disposa d’un 
equip professional de tècnics en higie-

Acord amb el Grup LN, experts en plans de 
neteja integral i desinfecció de restaurants

Si necessiteu fotografies dels vostres locals  
per pàgines webs, si voleu immortalitzar els 
plats que feu en imatges de qualitat o tenir un 
record en forma de reportatge dels esdeveni-
ments que celebreu al restaurant, ara podeu 
contractar un bon equip de professionals a un 
preu avantatjós. L’estudi fotogràfic d’Arnau 
Dalmases ens ofereix fins a un 15% de des-
compte en els seus treballs només per ser 
agremiat. Arnau Dalmases ha col·laborat amb 
el Gremi sent l’autor de la imatge d’algunes 
guies i de la campanya d’apadrinament de les 
terrasses amb prop d’un centenar de famosos. 
http://arnaudalmases.com/.

nitzacions de cuines, desinfeccions, 
controls de plagues, neteja i reposició 
de filtres, de sistemes d’extracció 
d’aire i de fums –altament tecnificats 
i robotitzats-, gestió i reciclatge d’olis, 
neteja de vidres i tèxtils, entre molts 
altres serveis. Així mateix, el Grup LN 
realitza treballs de jardineria (per als 
espais exteriors dels restaurants) i de 
pintura interior dels establiments. Una 
altra de les característiques interessants 
de l’empresa és que forma el personal 
dels restaurants en la neteja de cuines, 
efectua auditories i certifica oficialment 
la higienització de les cuines. 

A partir de l’acord amb el Gremi de 
Restauració el Grup LN ofereix als 
agremiats un 10% de descompte en 
tractaments de control de plagues i en 
serveis auxiliars de jardineria i pintura, 
i un estalvi del 5% en treballs de neteja. 
Així mateix proposa formació gratuïta 
in situ del personal del restaurant en 
higienitzacions de cuines. 

Per contactar amb el Grup LN i 
informar-vos d’aquests i altres serveis- 
podeu visitar el web http://grupln.com.

www.gremirestauracio.com
http://arnaudalmases.com/
http://grupln.com/

