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Girbau presentarà les seves últimes novetats
en solucions de bugaderia a The Clean Show
2022
La companyia donarà a conèixer les seves últimes novetats en solucions de bugaderia
industrial, comercial, d'autoservei i cura tèxtil en els estands #2118, #2112 i #2106 del
certamen, que se celebrarà a Atlanta del 30 de juliol al 2 d'agost.

The Clean Show és la major exposició del món de serveis, subministraments i equips de
bugaderia, neteja en sec i cura tèxtil

20 de juny de 2022. – Girbau, líder en solucions integrals de bugaderia professional, presentarà
les seves últimes novetats en solucions de bugaderia professional en una nova edició de la fira
internacional The Clean show 2022, la major exposició del món de serveis, subministraments i
equips de bugaderia, neteja en sec i cura tèxtil.
Girbau mostrarà la gran oferta de productes de la companyia, presentant-se com el proveïdor
més complet del sector amb les seves solucions de bugaderia comercial, industrial, d'autoservei
i de cura tèxtil, segons ha indicat el president Mike Floyd. Els estands #2118 i #2112 de Girbau
estaran dedicats a la bugaderia comercial i industrial, mentre que l'estand #2106 se centrarà en
les solucions de bugaderia d'autoservei.
"Durant el 'Clean', prometem una interacció constant a l'estand, amb demostracions pràctiques
de productes i l'oportunitat per a parlar amb els consumidors, els distribuïdors i els membres de
l'equip Girbau", ha assegurat Floyd. Durant la fira, els assistents també podran gaudir de
promocions exclusives per a la compra de productes.
Així mateix, la companyia presentarà la seva oferta més completa de rentadores i assecadores,
incloent-hi la nova gamma de rentadores GENIUS per a aplicacions comercials i d'autoservei,
que es caracteritzen per la seva instal·lació senzilla, una alta velocitat d'extracció de fins a 450
G, i una productivitat i rendiment extraordinaris. A més, mostrarà les solucions de bugaderia
multihousing, i els sistemes de planxat, plegat i apilat de gran volum de la divisió Industrial, que
compten amb el nou Introductor Cornerless DRC, que ofereix fins a tres opcions d'introducció i
té capacitat per a planxar peces de fins a 3,5 metres d'ample.
D'altra banda, Girbau exposarà el nou introductor DRE d'alta velocitat que permet un
subministrament continu de productes sanitaris i d'hostaleria, així com de tovallons i fundes de
coixí. Al mateix temps, s'exhibirà el nou sistema de planxat Compact PRO que permet integrar
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en una sola unitat, cinc funcions diferents: introduir, assecar, planxar, plegar i apilar, amb una
velocitat de fins a 25 metres per minut.
Al costat de Seitz, en l'estand 3264, Girbau també mostrarà la solució Poseidon: rentadores de
Wet Cleaning fàcilment programables, i les assecadores que detecten la humitat i són reversibles.
En aquest estand, els visitants podran conèixer de primera mà la programació i l'ús d'aquests
productes i descobrir els avantatges que ofereixen.
Sobre Girbau (www.girbau.com)
Fundada en 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 130 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. 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 Girbau LAB, la seva plataforma d'innovació col·laborativa que busca
impulsar la indústria de la bugaderia i generar valor més enllà de la companyia en termes de sostenibilitat,
transformació digital i benestar. A més, en Girbau destaquen solucions capdavanteres com Mobile Laundry o Girbau
Sapphire, que permet la gestió de la bugaderia de manera remota.

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