Bugaderia
Grup Fundació Ramon Noguera
Per la qualitat de vida de les persones

Bugaderia
Tracte personalitzat

Serveis:

A la Bugaderia lafundació oferim
serveis de bugada i de planxa
per empreses i particulars
que busquen una atenció
personalitzada i una especial cura
de les seves peces de roba, amb el
valor afegit de prendre part en un
projecte social.
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Tenim un equip en formació
contínua, de bon tracte i que
treballa de forma rigurosa.
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Servei de Bugada

Servei de neteja integral: rentat,
assecat i plegat de llençols,
tovalloles i altres peces de roba de
la llar i de treball.
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Servei de Planxa

El preu de la rentadora inclou el
planxat de les peces.

Higienització i
desinfecció

Qualitat i traçabilitat

Higienitzem la rentadora amb
un programa especial sense
roba després de cada rentat;
d’aquesta manera garantim que
la maquinària està desinfectada
abans d’iniciar qualsevol servei
d’un client.

Disposem de la maquinària
professional i dels productes
òptims per assolir els millors
resultats.

Oferim programes de rentat
específics per a la desinfecció de
tot tipus de virus i bactèries.

Per garantir la qualitat del servei
realitzem tots els processos
segons la ISO 9001 i la ISO 14001.
Garantim un sistema de
traçabilitat que permet el tracte
personalitzat i exclusiu de la roba
de cada client.

Projecte social

Bugaderia lafundació és un projecte d’inserció laboral de la Fundació Ramon Noguera, entitat que té la missió de millorar la qualitat de vida de persones
amb discapacitat intel·lectual. Mitjançant la formació i la creació de llocs de treball en el nostre Centre Especial de Treball, donem ocupació a persones
d’aquest col·lectiu en el marc del territori comarcal del Gironès. Sigueu partíceps d’un projecte amb valor afegit que acomplirà les vostres expectatives amb
escreix.

Bugaderia

Un servei pensat per al vostre negoci
Flexibilitat i mínim cost

Especialistes en turisme
rural i apartaments

Programes específics de
desinfecció

Transport i servei ràpid

Ens adaptem a les necessitats
específiques del vostre negoci
per fer-vos-ho fàcil, de manera
professional i amb un cost mínim.

Som especialistes en els serveis
de bugaderia per a cases rurals,
apartaments i habitatges turístics.
Realitzem, entre d’altres, serveis
per a empreses dels sectors de
l’hostaleria i de la restauració.
Ens hem especialitzat en la neteja
i desinfecció del vostre tèxtil
per una major seguretat per a
vosaltres i els vostres clients.

Oferim programes específics per
a la neteja i la desinfecció de virus
i bactèries (inclòs Covid-19) de la
roba professional i els uniformes
de treball.

Oferim un servei de recollida i
lliurament adaptat als horaris i
necessitats del client. Consulteu
condicions (gratuïtat i tarifes)
d’aquest servei.

La desinfecció es pot aplicar amb
lleixiu o bé higienitzant a altes
temperatures (més de 60º segons
recomanacions del Ministeri de
Sanitat).

També disposem d’un servei
de bugada ràpid en el cas que
necessiteu alguna comanda
urgent. Consulteu tarifes.

Ens adaptem per oferir un servei
integral i a la vostra mida.
Demaneu-nos un pressupost
personalitzat.
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Contacte

Bugaderia lafundació
C/Indústria, 22 17005 Girona
Telf. 972 249 403
comunicacio@grupfrn.cat
www.grupfrn.cat

