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Girbau presenta GENIUS, la seva nova gamma
de rentadores intel·ligents i sostenibles
La nova sèrie de rentadores GENIUS suposa tota una revolució per al sector de la
bugaderia professional, ja que inclouen tota la tecnologia i experiència desenvolupada
per Girbau, que les converteixen en equips innovadors i punters en el mercat.

Amb l'eficiència energètica i la cura de la roba en el cor del projecte, aquesta nova
generació de màquines compta amb les innovacions tecnològiques més avançades per
a respondre amb solucions adaptades a les noves necessitats de cada client.

10 de maig de 2022. – Girbau, líder en solucions integrals de bugaderia professional, ha
presentat GENIUS, la seva nova gamma de rentadores intel·ligents i sostenibles que suposen
tota una revolució per al sector de la bugaderia professional. A través de tota la tecnologia i
d'una experiència de més de 60 anys, la nova sèrie de rentadores GENIUS compta amb les
innovacions tecnològiques més avançades per a respondre amb solucions adaptades a les
necessitats que cada client tingui a cada moment.
Més control i connectivitat
Com a pioners en l'aplicació de sistemes d'intel·ligència, aquesta nova gamma de maquinària
compta, en tots els equips i sense la necessitat d'afegir cap dispositiu extra, amb les opcions de
connectivitat i intel·ligència més avançades. Totes les rentadores compten amb connexió BLE i
Wifi que permet, gràcies a Sapphire, la plataforma tecnològica desenvolupada per la mateixa
companyia, i d'un panell tàctil, que es puguin gestionar, adaptar i actualitzar.
Més potència i eficiència amb menys recursos
En l'aspecte ambiental, la sèrie GENIUS fa un pas més ja que permet un estalvi important
d'energia. Les altes revolucions del centrifugat, de 450 G, superior a gammes anteriors i a les
d'altres fabricants, permeten reduir, segons càlculs de la pròpia companyia, el temps d'assecat
en un 10% i el consum elèctric en un 30%.
De la mateixa manera, a través d'una superfície de tambor millorada, un sistema de pesatge
modular i un cuidat control d'aigua i químics s'aconsegueix un estalvi important d'aigua;
proporcionant, a més, un tracte exquisit a la roba, allargant-li la vida i augmentant l'efectivitat
de la rentada contra els patògens.
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Facilitat d'ús i rendiment
Aquesta nova generació d'equips incorpora la pantalla tàctil més gran del mercat, de 10,1
polzades, a més de la millor interfície. La pantalla està dissenyada per a ambients industrials, a
prova de cops i ratlladures, i és apta per a ser utilitzada amb guants i en entorns amb alts nivells
d'humitat, sent intuïtiva i fàcil d'usar. Una altra característica important és el concepte 360
Vision, un pilot d'il·luminació LED, situat a la cantonada, que permet veure l'estat de les
màquines des de qualsevol punt de la bugaderia. Això evita interrupcions, i temps morts entre
rentades, per a millorar la productivitat dels usuaris.
Mercè Girbau, presidenta i CEO de Girbau ha destacat que “estem orgullosos de mostrar al món
que la comunitat Girbau treballa molt dur per a causar un impacte positiu en el planeta i les
persones de manera sostenible. En aquest sentit, la nova sèrie GENIUS de Girbau és la resposta
d'unir compromís i innovació i és un clar exemple de tot el treball fet per tota la comunitat de
Girbau per a crear aquest impacte positiu en el planeta. Volem que aquesta nova generació
d'equips marqui un abans i un després en el camí cap a un món millor i més sostenible”
Sobre Girbau (www.girbau.com)
Fundada al 1960, Girbau és una companyia líder mundial en solucions integrals de bugaderia professional i per al
tractament tèxtil, reconegudes per la seva alta innovació, qualitat i sostenibilitat. Amb seu central a Vic (Barcelona),
la companyia opera en més de 100 països, compta amb 16 filials a Europa, Amèrica del Nord i Llatina, Oceania i Àsia
i centres de producció a Espanya (Vic), França (Aix-els-Bains) i la Xina (Xangai). El grup està format per més de 800
empleats i va facturar 128 milions d'euros el 2021. La seva decidida aposta per innovar més enllà de la bugaderia
converteix a Girbau en una companyia referent en el seu sector, amb iniciatives com el Girbau Lab i solucions
capdavanteres com Mobile Laundry o Girbau Sapphire, que permet la gestió de la bugaderia de manera remota.
Actualment Girbau és el cinquè fabricant mundial de solucions de bugaderia industrial.

Per a més informació sobre Girbau, contacteu amb:
Mònica Acero: macero@llorenteycuenca.com / 615 075 981
Joan Pagès: jpages@llorenteycuenca.com / +34 932 172 217
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