
211,72
€/mes1

(60 mesos)

SERVEIS INCLOSOS A LA QUOTA 
MENSUAL

 • Lloguer dels equips durant 60 mesos

 • Transport i instal·lació

 • 1 any de garantia total per a defectes de 
fàbrica (no inclou peces de desgast)

AVANTATGES PRINCIPALS
 • Totes les despeses del bé s’integren en un 

únic pagament mensual

 • La capacitat creditícia no es redueix

 • La quota mensual es pot deduir a l’IRPF o l’IS, 
i l’IVA és compensable (segons la legislació 
fiscal vigent)

 • Tots els costos es poden conèixer per avançat 
per poder evitar despeses inesperades

EQUIPS INCLOSOS
 • Planxadores PB

CARACTERÍSTIQUES
QUALITAT. El sistema cinemàtic de tibament 
de bandes i el Care Touch Roll exclusiu de 
Girbau aconsegueixen un acabat de qualitat.

PRODUCTIVITAT. L’eficiència de les 
planxadores PB permet processar peces 
directament de rentadores d’alta velocitat HS 
Series, guiant l’operari durant el procés de 
planxada.

SEGURETAT. El sistema de protecció de 
guardamà garanteix la seguretat de l’operari. 
Un doble sensor controla la posició activa i la de 
repòs amb comprovació inicial a cada posada 
en marxa.

EXPERIÈNCIA. Transmetem el know how 
adquirit als clients amb la definició del projecte 
de bugaderia, ajustat a les seves necessitats, 
amb l’assessorament continu i la formació del 
servei Girbau Laundry Tips.

RÈNTING

PLANXADORA  
PB

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equipaments durant 60 mesos. Oferta vàlida a la Península, les Balears i les Canàries fins al 31-12-
2019. Quan acabi el lloguer, el client pot constituir un nou contracte de rènting amb equipaments  nous o consultar altres opcions. 
Lliuraments en funció de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb les versions i/o els equipaments que 
s’ofereixen. 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, SA, c. de Caleruega, 102, de Madrid (28033). NIF 
A-58662081. Inscrita al R. M. de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. 

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2019. NRI: 2653-2018/05541 

B TOUCH ROLL EXCLUSIUS 
DE GIRBAU PER A UN 
ACABAT DE QUALITAT

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763

TOTS ELS SERVEIS,  
EN UNA ÚNICA  
QUOTA MENSUAL


