
Rènting

CaixaBank Pharma t’ofereix una àmplia gamma de solucions en rènting que t’ajudaran a potenciar 
el teu negoci. A més, podràs comptar amb l’ajuda d’un gestor especialitzat per assegurar-te de 
cobrir totes les necessitats específiques de la teva farmàcia.

Rènting de béns d’equipament per tenir la teva farmàcia sempre 
actualitzada

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 de la teva farmàcia i accedeix a l’últim 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 pot deduir-se 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.

Tots els serveis, 
en una única 
quota mensual

Aprofita els 
avantatges del 
rènting
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Pharma
PUBLICITAT

Rènting per a la teva farmàcia



Rènting

28 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos

70 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos

Frigorífic 1500

Bàscula + tensiòmetre + pesainfants
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Característiques

Adreçat a refrigerar medicaments termohàbils, susceptibles als canvis de temperatura. Disposa 
d’una alarma sonora i visual que adverteix sobre la temperatura mínima i la màxima i alarma de 
porta oberta. Es tracta d’un frigorífic de gran capacitat (390 litres) equipat amb porta de vidre i 
calaixos extraïbles que facilita una àmplia visió dels medicaments.

 • Rang de temperatura configurable: de 0 a 18 ºC.

 • Hold over time (+5 ºC a +10 ºC): 59 min.

 • Entorn: temperatura ambient límit +32 ºC.

 • Refrigerant: R600 (isobutà).

 • Dimensions exteriors (alt, amplada, fons): 1.850 x 620 x 655 mm.

 • Consum d’energia (kWh/24 h): 1,70.

 • Pes: 94 kg.

Característiques

Proporciona el pes, el quadre de talles i l’índex de massa corporal i es pot adaptar decorativament 
a qualsevol farmàcia, ja que és totalment personalitzable. El tensiòmetre abatible permet fer 
mesuraments assegut i es pot recollir una vegada acabat el servei. A més, porta el posabebès 
incorporat amb un únic sistema capaç de pesar el nadó als braços de la mare. 

 • Pes: de 0 a 200 kg.

 • Precisió: 50 g.

 • Mesura de 0 a 205 cm per sonar.

 • Mesures (amplada, profunditat, altura): 52 x 75 x 234 cm.

 • Pantalla tàctil de 53,34 cm (21”). Serveix de guia interactiva i per a ajustos i programació.

 • Tiquet de tallat amb resultat imprès dels mesuraments. 

Gaudeix d’un ampli catàleg d’equips



Rènting

57 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos

1.045,22 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos

Farma Blister One

Robot farmacèutic
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Característiques

Blister One és un preparador setmanal per al tractament de l’SPD compost per 28 preses que 
classifica la medicació per dies i hores en la seva dosi exacta. És la solució definitiva per garantir 
l’adherència al tractament:

S’hi inclouen 200 blísters, 200 tapes i 200 etiquetes/adhesius. El blíster està elaborat amb materials 
reciclables i l’envàs es troba adherit al pla SIGRE.

Característiques

 • Solució intel·ligent de dispensació.

 • Disponibilitat immediata per a la dispensació.

 • És possible la dispensació simultània de diversos envasos (picking de comandes i receptes).

 • Color blanc.

 • Amplada: des d’1,28 fins a 1,63 m.

 • Alt: des de 2,52 fins a 2,82 m.

 • Llarg: des de 3,59 fins a 6,47 m.



Rènting
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Publicitat: 1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 60 mesos. Només es permet pagament mensual. Obligació de permanència durant els mesos de 
contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 30/09/2022 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 de l’entitat. CaixaBank Equipment Finance, S.A., amb NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. 
Comercialitzat per CaixaBank.

Informació vàlida fins al 30/09/2022. NRI: 5211-2022/05541

Serveis inclosos

Lloguer dels equips durant 60 mesos

Transport, instal·lació, posada en marxa i 

formació in situ 

Assessorament especialitzat

Assegurança

Pharma

Característiques

Amb aquest sistema d’alta productivitat podràs oferir als teus clients la preparació setmanal de la 
medicació per pacient de manera segura i optimitzant els recursos.

 • Canisters subministrats: 80.

 • Capacitat de la safata: 90.

 • Velocitat de dispensació 40 seg./blíster.

 • Pes (kg): 230.

 • Mesures (amplada, profunditat, altura): 1.100 x 630 x 1.980 mm.

850 €/mes1 

IVA/IGIC no inclòs 
60 mesos

SPD Farma-Z80-Blister


