
Rènting

CaixaBank Food&Drinks | Rènting Frigicoll t’ofereix una àmplia gamma de solucions en rènting 
que t’ajudaran a potenciar el teu negoci de restauració. A més, podràs comptar amb l’ajuda d’un 
gestor especialitzat per assegurar-te de cobrir totes les necessitats específiques del teu bar, cafeteria 
o restaurant.

Rènting de béns d’equipament per tenir el teu negoci de restauració 
sempre actualitzat

El rènting és un lloguer a llarg termini que permet disposar, en una única quota mensual, de 
l’equipament escollit amb els serveis necessaris per al seu ús i gaudi inclosos.

Impulsa el creixement del teu negoci de restauració i accedeix al més nou en equipament gràcies a 
la solució integral que oferim.

Amb el rènting, tot són avantatges

Estrena equipament sense necessitat de comprar-lo i aprofita tots els avantatges del 
rènting:

 • Bona fiscalitat: la capacitat creditícia no es redueix, la quota mensual es pot deduir a l’IS o 
IRPF i la periodificació de l’IVA en cada rebut és compensable (segons la fiscalitat vigent).

 • Més liquiditat: evita el desemborsament del total de l’import de l’adquisició, ajuda a controlar 
les despeses i redueix els costos administratius (una sola factura que inclou tots els serveis).

 • Millora de la imatge de l’empresa: equips en perfectes condicions.

 • Sense sorpreses: totes les despeses del bé s’integren en un únic pagament mensual, elimina 
despeses imprevistes i inclou assegurances amb les màximes cobertures.

D’aquesta manera, tindràs més tranquil·litat per dedicar-te al que realment  
t’importa: els teus clients.
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PUBLICITAT

Rènting per al teu negoci

Tots els serveis, 
en una única 
quota mensual

Aprofita els 
avantatges del 
rènting
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Gaudeix d’un ampli catàleg d’equips 
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27,94 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

Armari frigorífic ventilat industrial

Característiques
 • Model GKv 5760

 • Temperatura graduable de +1 °C/+ 15 °C

 • Ecològic sense CFC

 • Indicació digital de la temperatura

 • Capacitat bruta: 583 litres

 • Consum energètic: 1,20 kWh/24 h

 • Color carrosseria/interior: inox/blanc

 • Pany inclòs

 • Potència: 150 W

 • Consum energètic: 1,76 kWh/365 dies

 • Dimensions interiors: 650 x 581 x 1.510 mm

 • Dimensions exteriors: 750 x 750 x 1.864 mm
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Característiques
 • Model RCS 11S DSE
 • Acabat exterior i interior d’acer inoxidable
 • Comandaments mecànics
 • Màxim temps de cocció: 10 minuts
 • 4 nivells de potència
 • Funció de descongelació
 • La porta permet la visió interior. Interior amb llum
 • Carrosseria ext./int.: inox/inox
 • Porta: inox
 • Capacitat: 34 litres
 • Potència: 1.100 W
 • Dimensions interiors: 368 x 381 x 216 mm
 • Dimensions exteriors: 559 x 483 x 352 mm

14,32 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

Forn microones industrial

Característiques
 • Model RF45/1
 • Tauler de control amb botons electromecànics
 • 2 cicles de rentatge
 • Porta de doble paret
 • Braços de rentada i esbandida superior i inferior fàcilment extraïbles
 • Dispositiu de seguretat Termostop per garantir la temperatura de l’esbandida
 • Fàcil accés als components per facilitar l’activitat del servei
 • Pressió d’alimentació de 2 a 4 bar
 • Connexió d’aigua recomanada: 8 °C 
 • Dimensions exteriors: 600 x 605 x 820 mm

32,59 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

Rentaplats frontal
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18,39 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

24,09 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

Armari celler per a vins

Armari celler per a vins

Característiques
 • Model WKb 1812 Vinothek
 • Pes sense embalatge: 43 kg
 • Capacitat útil total: 134 l
 • Capacitat: 66 ampolles
 • Consum energètic anual: 123 kWh/a
 • Potència nominal: 2,0 A
 • Gamma de temperatura compartiment del celler: +5 °C fins a +20 °C
 • Compartiment per al vi: 135 l
 • Dimensions exteriors: 89 x 60 x 61,3 cm
 • Indicació digital de la temperatura al MagicEye

Característiques
 • Model WKb 3212 Vinothek
 • Pes sense embalatge: 65 kg
 • Volum total: 315 l
 • Capacitat: 164 ampolles 
 • Consum energètic anual: 171 kWh/a
 • Potència nominal: 2,0 A
 • Dimensions exteriors: 135 x 60 x 73,9 cm
 • Indicació digital de la temperatura al MagicEye
 • Porta de vidre aïllant tintat i parets laterals d’acer 
 • Obertura de la porta a la dreta, intercanviable 
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Publicitat: 1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 60 mesos. Només permet pagament mensual. Obligació de permanència durant els mesos de 
contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 31/12/2022 a la Península, les Balears i les Canàries. Quan finalitzi el 
lloguer, el client tornarà els equips i podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips actualitzats. Les fotografies poden no coincidir amb les versions 
o els equipaments oferts. La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de 
les polítiques de risc. CaixaBank Equipment Finance, S.A., NIF A-58662081. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. 
Comercialitzat per CaixaBank, S. A. 

Informació vàlida fins al 31-12-2022. NRI: 5227-2022/05541.
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33,18 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos 

Congelador amb refredament estàtic

Característiques
 • Model GG 5260 ProfiLine
 • Pes sense embalatge: 104 kg
 • Sistema refrigerant, compartiment congelador estàtic
 • Procediment de descongelació manual
 • Capacitat útil total: 472 l
 • Volum total: 513 l
 • Consum energètic anual: 440 kWh/a
 • Potència nominal: 1,5 A
 • Gamma de temperatura: -14 °C fins a -28 °C
 • Indicació de la temperatura digital exterior
 • Capacitat de càrrega de prestatges en compartiment congelador: 60 kg
 • Dimensions exteriors: 186,4 x 74,7 x 75 cm

Serveis inclosos

Lloguer dels equips durant 60 mesos 

Transport, instal·lació, posada en marxa i 
formació in situ 

Assessorament especialitzat

Assegurança 


