
SISTEM DE SPALARE CONTINUA TUNEL 
CONTROLUL ELEMENTELOR

PRODUCTIVITATE      
NON-STOP

Axial
FLOW DRAIN

Quick



TRANSFER INFERIOR SI 
TUNEL SUPERIOR

Sistemul automat de spălare tunel este 
modul de spălare și uscare a lenjeriei 
mai eficient acolo unde sunt necesare 
volume mari.

Este format dintr-un sistem de 
încărcare, o masina de spalat tunel, 
o presă de extracție și un sistem de
uscare.

SOLUTII - SISTEM SPALARE 
CONTINUA TUNEL

TUNEL DE TRANSFER 
SUPERIOR

CONVEIOR

SISTEM
TRANSPORTOR 
SINA SAC

De la 25 la 100 kg.
De la 5 la 20 module

Include toate echipamentele necesare 
pentru spălarea continuă, cu 
avantajele sincronizării, programării și 
managementului care provin din 
colaborarea cu un singur furnizor.

Oferă un sistem de spălare special 
conceput pentru fiecare client.

SISTEM SUSTENABIL DE 
SPALARE FLEXIBIL, 
SIMPLU SI PROFITABIL

Oferim instruire continuă și 
monitorizare personalizată a 
proiectului.

-Increased
Production

-Perfect washing

-Peace of mind

-Control of the process



EXTRACTOR 
CENTRIFUGAL

BOTTOM TRANSFER & TOP

TUNNEL

PRESA

CED
SERVICIU DE TRANSFER

USCATOARE

Personalizăm designul pentru a 
răspunde fiecărei nevoi în ceea ce 
privește tipul și cantitatea de lenjerie și 
murdărie care urmează a fi prelucrate, 
precum și consumul și procesul chimic 
utilizat, reducând astfel costurile de 
exploatare.

Una dintre cele mai flexibile soluții 
disponibile pe piață, sistemul de spălare 
a loturilor Girbau oferă o 
productivitate, eficiență energetică, 
programare, control și rezultate fără 
egal.

From 25 to 100 kg. 
(55 to 220 lbs)
From 5 to 20 modules

De la 50 la 190 kg.

De la 50 la 100 kg. 
De la 30 la 50 bar.

35, 60 & 100 kg. 
De la 500 la 800 G

Fiecare mașină din sistem este perfect 
conectată și controlată automat. Toate 
componentele pot funcționa separat, 
împreună ca sistem sau cu echipamente 
de la alți furnizori.



SISTEM DE INCARCARE

STATIE DE INCARCARE INDIVIDUALASISTEM DE DEPOZITARE SI SINA 
PENTRU SAC

INCARCARE CONVEIOR

O curea înclinată cu 3 sau 4 
compartimente permite încărcarea 
automată a sistemului de spălare. 
Sistemul de transport conține o stație de 
cântărire automată care controlează, de 
asemenea, programul de spălare și 
numărul clientului.

Depozitare și distribuție Controlul ecranului tactil al cântăririi 
automate și al programului.

Departamentul nostru de inginerie 
produce un proiect de proiectare 
personalizat, adaptat fiecărei nevoi. 
Designul flexibil face posibilă adaptarea 
atunci când spațiul este premium.

Sistemul nostru ușor și eficient de 
selecție a lenjeriei, sistemul de șine de 
saci și automatizarea sistemului de 
spălare realizează o reducere majoră a 
costurilor și crește profitabilitatea și 
producția până la cifre de 500 kg pe 
oră.

CONTROLUL PROCESELOR 
Sistemele cu șine pentru saci 
permit selectarea, stocarea, 
trasabilitatea și încărcarea 
automată a unuia sau a diverselor 
sisteme de spălare tunel.

SISTEM 
SELECTARE
SINA PENTRU SAC 
CONVEIOR

CRESTEREA 
PRODUCTIEI IN ACELASI 
SPATIU

SELECTARE MULTIPLE STATII



MASINA DE SPALAT TUNEL

TBS 
BT

TRANSFER LENJERIE

TRANSFER SUPERIOR 
De la 35 la 60 kg 

TRANSFER INFERIOR 
De la 25 la 100 kg 

   

Transferul de incarcatura printr-o 
deschidere centrală largă evită orice 
risc de blocaje. Designul și diametrul 
mare al tamburului asigură o acțiune 
mecanică mai bună și o spălare de cea 
mai bună calitate.

Design extrem de eficient din punct de 
vedere al consumului redus de energie.
Rotirea sa de 270º și lamele mari 
asigură o spălare optimă. Ideal pentru 
schimbări de culoare a lenjeriei.

Nivelul de murdărie Caracteristici tehnice

Nivelul
murdariei

Uniforme
industriale

Lenjerie
colorata

Dezinfectare
garantata

Numarul compartimentelor Capacitate incarcare - kg Top 
Trasfer

Bottom 
Transfer

Heating
in all 
modulesstd Hi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HOSPITALITATE
SERIE MULTI

MULTI TBS 33/55 

MULTI BT 25/35/50/60/
70/90/100  

MULTI TT 35/50/60

Serie de Igiena
SANATATE
INGRIJIRE

IGIENA
TBS

35/55 

IGIENA
BT

25/35/50/60/ 
70/90/100

IGIENA TT 35-60

SERIA FLEXI
CULORI
MIXE
F&B

FLEXI TBS 35/55 

FLEXI BT 25/35/50/60/ 
70/90/100

UNIFLEX 
BT

25/35/50/60/ 
70/90/100

Opțiunea ECO Plus (schimbător de căldură și debitmetre inductive la fiecare recirculare)

MULTI / IGIENA / FLEXI-SPECIAL
O NOUA INOVATIE IN INDUSTRIA 
SPALATORIILOR

Diferitele combinații de dimensiuni și 
opțiuni cu modelele noastre le permit să 
se adapteze pentru a satisface toate 
tipurile de nevoi.
Versatilitatea și flexibilitatea lor le fac o 
investiție în creșterea actuală și în viitor.

De la 5 la 20 de compartimente

PRODUCTIE NON-STOP
Tehnologia noastră dovedită și
redundanța în unități esențiale 
precum motoarele sau senzorii 
asigură fiabilitatea sistemului. 
Întreținerea este simplă, rapidă 
și ușoară. Rețeaua noastră de 
asistență tehnică vastă asigură 
livrarea rapidă a pieselor de 
schimb și a serviciilor.



MASINA DE SPALAT TUNEL

O SOLUTIE PROFESIONALA 
PERSONALIZATA

Sistem de configurare de bază care oferă 
eficiență ridicată, performanță ridicată, 
randament ridicat și întreținere minimă. 
Potrivit pentru orice fel de spalatorie 
industriala.

Faze independente de pre-spălare, 
spălare, clătire și neutralizare.
Este prevăzut cu două rezervoare de 
recuperare: rezervorul principal și altul 
în zona presei de extracție.

Sistem electronic de control al debitului
pentru intrări de apă.

Abur în toate modulele de spălare. 
Funcția termostop și denisipare. 
Potrivit pentru aplicații de spălare 
generală,spălare industrială, catering, 
reședințe, stațiuni, hoteluri etc.

MULTI
SIMPLU INSEAMNA EFICIENT

IGIENA
MAXIMA IGIENA 
GARANTATA

Aplicari spalare intensiva

Rezervor intermediar cu un filtru 
încorporat pentru a permite recuperarea 
apei de clătire la temperatura inalta.

Filtrul permite curățarea apei de fibrină 
și particule colorate pentru a preveni 
trecerea lor la incarcaturile ulterioare.

Izolare termică și abur în toate 
modulele.

Functia ENERGIC RINSE.
Programul de dezinfectare a masinilor 
tunel.

Potrivit pentru aplicații cu un nivel 
ridicat de murdărire și spălare în 
sectorul sănătății și spitalului.



BATCH WASHER

Construit la comandă în funcție 
de diagrama baii

Sistem tunel personalizat în conformitate 
cu cerințele specifice.
Pretul difera in functie de proiect. 
Mașina de spălat tunel permite 
configurarea fiecărui modul 
independent.
Poate fi configurat în moduri care 
variază de la o pre-spălare pe flux, o 
spălare pe sau contra-flux și un contra-
flux de clătire, la o spălare pentru camere 
individuale cu procese care sunt complet 
independente una de cealaltă. Opțiunea 
face posibilă lucrul cu încărcături foarte 
murdare sau cu o cantitate semnificativă 
de articole murdare sau deasemenea în 
spălătorii care lucrează cu incarcaturi de 
culori diferite.

CONTROL TOTAL IN 
TIMPUL PROCESULUI

FLEXI-SPECIAL
PROIECTAT PE MASURA PENTRU DVS.

MAI MULT CONTROL, MAI PUTIN 
CONSUM
ECO + este o opțiune esențială pentru 
clienții care apreciază eficiența 
energetică și un bun management al 
costurilor în spălătorie, fără a fi 
pregătiți să sacrifice o spălare de cea 
mai bună calitate.

SCHIMBATOR CALDURA APA-APA
Scurgerea Intercooler profită de energia termică din apa care se scurge pentru a 
preîncălzi apa de alimentare.

← Intrare apa rece
Scurgere
recirculare apa

←

Recirculare
apa 

← calda
 Procesare
apa calda

←

ECONOMII:

CONSUM APA

-60%

-80%

Alte masini de spalat 
tunel

Masini de spalat
CONSUM ENERGIE

-40%

-70%

Alte masini de spalat 
tunel

Masini de spalat

• Optional configuratii pentru
Multi, Igiena si Flexi.

• Combină cele mai noi tehnologii de
recuperare a apei, energie și control
al sistemului pentru economii
maxime de energie, gaze, apă și
substanțe chimice.

• 4 rezervoare de recuperare.

• Schimbător de căldură „Intercooler”
pentru preîncălzirea apei de intrare
în sistemul tunelului.

• Izolare termică și abur în toate
modulele și sistemul de dezinfectare
în toate modulele.

Consum apa
Energie 
Detergenti  
Forta de munca

80%     
70%    
40%    
90% 



MASINA DE SPALAT TUNEL

TBS

TOATE EXPERIENTA 
GIRBAU IN MASINILE DE 
SPALAT

Datorită sistemului nostru de transfer de 
top cu designul său monobloc compact, 
TBS-50 este mai ușor de instalat, consumă 
mai puțină apă și are o acțiune mecanică 
mai bună decât alte masini tunel de pe 
piață. Funcționează silentios și oferă cel 
mai înalt nivel de calitate al spalarii 
pentru fiecare tip de lenjerie.

COSTURI MINIME PT INSTALARE SI 
INTRETINERE
Ușor de transporat, instalat și intretinut 
datorită designului său. Poate fi transportat 
preasamblat într-un container simplu. Durate 
de timp mai reduse și pierderi mai mici de 
producție.

DESIGN MODULAR DE ACTIUNE 
MECANICA RIDICATA

Un design modular cu tambur exterior 
dublu și transfer central asigură 
flexibilitate maximă, acțiune mecanică 
ridicată și control maxim asupra 
spălării. Sistem non-stop pentru a evita 
blocajele atunci când lucrați în condiții 
recomandate.

5 până la 12 module disponibile 
cu o capacitate de 50 kg fiecare, 
pentru a procesa până la 1.500 
kg de lenjerie pe oră

INCARCARE PROPORTIONATA 
Doza de substanțe chimice și apă este 
reglată automat în funcție de 
incarcatura, care poate varia de la 30 
la 55 kg.

DESIGN PENTRU ORICE 
SPALATORIE

MAI MULT DECAT O MASINA DE 
SPALAT TUNEL
Girbau nu produce doar 
echipamente. Vrem să vă sprijinim încă 
de la început și de-a lungul întregului 
proces: proiectare, echipamente,
implementare, servicii post-vânzare și 
consultanță cu privire la procese și 
instruirea angajaților tăi.

Tamburele pentru mașina de spălat 
tunel sunt rezultatul experienței de 
peste 55 de ani în fabricarea mașinilor 
de spălat industriale. Sistemul exclusiv 
de fabricație, cu o lamă de transfer 
complet netedă, fără pliuri și cu un 
tambur cu găuri ștanțate, asigură că 
tamburul nu are unghiuri ascuțite, 
reducând astfel deteriorarea și uzura 
lenjeriei în comparație cu alte sisteme 
de tunel de pe piață.

CEL MAI BUN 
TRATAMENT 
AL 
LENJERIILOR



MASINA DE SPALAT TUNEL

MASINA DE SPALAT TUNEL 
PENTRU ORICE SPALATORIE

BT

PRODUCTIVITATE

Cu aproape 100 de programe diferite de 
spălare, se pot ocupa cu orice fel de 
lenjerie în mod corespunzător, ușor și 
eficient pentru a da rezultate consistente. 
Un program pentru fiecare tip de lenjerie 
și client.

De la 5 la 20 de compartimente.
25/35/50/60/70/90/100 kg
 capacitate, special configurată și pregătită 
pentru a satisface cerințele fiecărui client.

Toate procesele de spălare sunt pe debit de 
curgere, contra-debit sau bai fără mișcare. 
Tambur dublu dacă se solicită acest lucru.

+

Tehnologia dovedită, know-how-ul nostru 
și redundanța componentelor cheie 
asigură o fiabilitate excepțională în 
întregul sistem.

Echipa tehnică și de vânzări din întreaga 
lume, care lucrează prin intermediul a 15 
filiale și dealeri din peste 100 de țări, 
asigură proximitatea, urmărirea și 
disponibilitatea rapidă a pieselor de 
schimb.

+ CALITATE + MODELE



UN MEDIU PRIETENOS,INTUITIV

BMT vă permite să monitorizați toți 
parametrii legați de fiecare încărcare, 
inclusiv programul și numărul clientului, 
greutatea sarcinii și timpul procesului. Toți 
parametrii implicați pot fi controlați pentru 
fiecare proces.

La spălare se înregistrează temperatura, 
timpul de dezinfectare, pH-ul, 
conductivitatea și dozarea.

La presare se înregistrează, printre altele, 
presiunea, temperatura și timpul de 
presare.

În uscare, sunt identificați parametri 
precum timpul și temperatura de uscare, 
precum și sarcina.

Pentru o trasabilitate totală, sistemul 
stochează toți acești parametri, astfel încât 
să poată fi preluați și analizați ori de câte 
ori utilizatorul solicită.

CONTROL SI LOGISTICA

BMT G 
AJUTOR

SUPORT DE LA
DISTANTA

CONTROL USOR 

Aceasta este o platformă de comunicare 
și acces la distanță care oferă 
posibilitatea monitorizării la distanță în 
timp real a activității mașinilor 
conectate. Oferă acces controlat și 
restricționat în conformitate cu 
parametrii stabiliți de client, sub 
supravegherea directă a serviciilor 
tehnice Girbau. INFORMATII SI TRASABILITATE 

IN TIMP REAL 

Odată ce este operațional, Girbau oferă 
asistență tehnică și de întreținere on-line, 
plus ajutor în caz de defecțiune.
Pentru a asigura disponibilitatea asistenței 
în orice moment în întreaga lume, rețeaua 
noastră de distribuitori și filiale oferă un 
expert care poate răspunde la întrebările 
clienților din alte zone orare.

Linia directă înseamnă că veți primi un 
răspuns cu privire la modul în care să vă 
rezolvați problemele și astfel să vă păstrați 
masinile productive.

- Online

advice

- Remote

maintenance

- Remote diagnosis

of faults

Sporirea eficienței întreținerii și 
reparațiilor.

Reducerea drastică a timpului 
necesar pentru analiza și 
diagnosticul defectelor sau 
incidentelor.



PRESE SI EXTRACTOARE 
CENTRIFUGE

PRODUCTIVITATE

Extragerea apei din lenjerie este o sarcină 
cheie care afectează productivitatea unei 
spalatorii. Aceasta este o soluție 
performantă pentru extragerea apei și 
pregătirea ideală a lenjeriei pentru 
uscarea sau călcarea ulterioară. MASINI FACUTE SA REZISTE

Toate materialele sunt alese cu grijă pentru a 
rezista la coroziune, atât de apă, cât și de 
agenții chimici cu care intră în contact. 
Oboseala mecanică în structura presei a fost 
studiată cu atenție pentru a obține o 
durabilitate maximă.

EXTRACTIE LZ
Tehnologie de economisire a energiei cu 
recuperare si reinjectare a energiei de 
frânare. Tambur interior de înaltă calitate 
pentru a preveni deteriorarea lenjeriei și 
pentru a-l scoate mai ușor. Ieșire laterală, 
dreapta sau stângă.

SPR-50 / LP 
LZ

SPR-50 / LP

DELICATETE SI MUNCA ASIDUA 

LZ

PRESA

CAPACITATE

kg. max bar

LP 561 25 30

LP 571 60 30

LP 572 60 40

SPR-50 50 40

LP 581 60 50

LP 582 70 50

LP 583 100 50

EXTRACTOR CENTRIFUGAL

Capacitate Accelerare

kg. max G

LZ 281 35 500

LZ 285 50 600

LZ 600 S 60 800

LZ 1000 S 100 785

Extracția de apă este optimizată 
pentru a minimiza consumul de 
energie în uscarea și / sau ulterior
călcarea lenjeriei.

+

Presa SPR-50 dispune de un 
rezervor de recuperare cu 2 pompe 
separate, complet programabile, 
pentru a obține o flexibilitate totală 
în recuperare și a se adapta la orice 
sistem de spălare.

RECUPERATOR APA

   RAPIDA

SCURGERE



FILTRU AUTOMAT DE CURATARE

Toate uscătoarele Pass-Through oferă 
curățare automată a filtrului de scame, 
asigurând un debit maxim de aer și o 
uscare eficientă fără întreruperea ciclului.

USCATOARE

PERFORMANTA EXCELENTA 
Conceput pentru a descurca, a 

condiționa și a usca complet lenjeria .

SPIROTILT-GIRBAU

Sistemul patentat SPIROTILT face 
descărcarea foarte ușoară datorită 
designului său cu tambur înclinat cu lame 
elicoidale de înălțime în creștere treptată. 
Acest lucru reduce la minimum pierderile 
de energie și căldură în timpul golirii.

.

FLUX ECO / FLUX AXIAL

Sistemele de recirculare ECOFLOW și 
COOL DOWN care sunt standard în toate 
modelele pe gaz asigură eficiență maximă 
și consum minim.

ST-100 
ST1302 
TT
LEADERI IN EFICIENTA

ST-100 ST1302 TT

Axial
FLOW

Dispune de sistemul AIR AXIAL FLOW 
care asigură 100% din aerul cald care 
trece prin lenjerie, plus sistemul Care 
Touch.Sistemul său puternic de încălzire asigură 

un proces de uscare excelent, obținând 
un raport optim între aer și umiditatea 
extrasă, pentru performanțe ridicate și 
consum redus de energie.

TT



USCATOARE

USCATOR DE SINE STATATOR

USCARE RAPIDA SI DELICATA

PULVERIZATOARE TERMOSTATICE

În caz de supraîncălzire la limită.

Două termostate opresc mașina și opresc 
alimentarea electrică. 

În caz de incendiu, pulverizatorul de 
siguranță funcționează prin pulverizarea 
apei în interiorul uscătorului.

ACOPERIRE - TEFLON®

Învelișul Teflon® din interiorul tamburului 
asigură ca orice material plastic care poate 
fi amestecat cu lenjeria să nu se lipească de 
părțile laterale.

SENZOR INFRAROSU
Sistemul ITS reduce uscarea excesivă a 
lenjeriei care ar putea-o deteriora. Senzorul 
optimizează timpul de uscare și controlează 
temperatura în timp real pe tot parcursul 
ciclului de lenjerie pentru a atinge nivelul 
necesar de umiditate finală. Acest lucru 
economisește timp și bani.

ECONOMISESTE ENERGIE, BANI SI 
MUNCA

Opțiunea INCARCARE PRIN 
ASPIRARE este un sistem manual de 
încărcare creat de Girbau, care permite o 
încărcare simplă și sigură, datorită 
aspirației puternice și descărcării 
automate complet în modelele ST.
Încărcare frontală Tilt-tumbler - Sistemul 
de descărcare înclinare fac încărcarea și 
descărcarea și mai ușoare pe modelele de 
top TT.

USCATOR CAPACITATE 1/25

Kg Gaz Abur Ulei termic Apa calda

Transfer Batch Tumbler ST1302 50  X X X

ST-100 100 X X X

TT 733 50 X X

TT 735 76  X X

TT 745 106 X X

TT 748 150 X X

Versiuni de sine stătătoare ST1302 50  X X X

ST-100 100 X X X

TT 746 106 X X X

TT 756 168 X X X

TT 757 213 X X X

Temp

200º

50º

100º

150º

Incarcare
Incalzire

Uscare
Răcire

Descărcare

Min

Pe lângă faptul că oferă o eficiență maximă 
și un consum minim, uscătorul ST1302 
este capabil să finalizeze un ciclu de uscare 
în cel mai scurt timp posibil *.
(Încărcare + Uscare + Cooldown + 
Descărcare).

Modelul ST1302 (versiunea pe gaz), cu un 
timp de uscare mai mic de 15 minute și un 
consum de energie de 1,1 Kwh pe litru de 
apă evaporata (*), este nr. 1 pentru 
eficiență și cel mai ecologic.

(*) conditions according to the ISO 
9398-2 standard 

Intrare aer Iesire aer Lenjerie

- Lower energy

costs

- Time is money

- Major savings



Spalatoria este capabila să gestioneze peste 17.000 kg de lenjerie pe 
zi pentru mai mult de 90 de clienți de hoteluri și restaurante din 
provincia Cádiz și o parte din cele din Málaga și Sevilla. Și viitorul 
arată luminos: noua clădire va permite spălătoriei să își dubleze 
producția actuală în viitor.
„Le-aș recomanda tuturor colegilor mei să lucreze cu Girbau
care subliniază nenumărați factori de excepție, precum calitatea, 
eficiența energetică, consultanța, inginerie, finanțe, asistență și multe 
altele.
Avem planuri de creștere continuă. "

PENTRU EXCELENTA IN SPALATORIA INDUSTRIALA

Laundry Plus (BRADENTON-FLORIDA-USA)  
Furnizează serviciile sale cu sisteme de spălare cu două tunele.

CAPITAL HOTEL GROUP  (CANBERRA-AUSTRALIA)
Girbau proiectează și instalează spalatoria centrala pentru grupul Australian .

Grupul hotelier are trei unități în Canberra: The Clifton Suites, The 
Aria și The Pavilion. Un total de 430 de camere sunt completate de 
facilități de spa și servicii de oaspeți care se remarcă pentru calitatea 
lor înaltă.
Girbau Australia a recomandat instalarea unei mașini de spălat tunel 
Girbau TBS-50 și a unui sistem complet de călcat pe loturi.
"Cu utilajele Girbau pe care le avem acum, am redus
timpul de procesare pe care l-am obținut cu spălătoria anterioară cu o 
treime. Aș recomanda cu siguranță Girbau oricărui operator care 
dorește creșterea producției și reduce costurile în același timp. "

TECNOLAV PREMIUM  (CABA-ARGENTINA)
MANIPULEAZA 12.000KG DE LENJERIE PE ZI

Cu sediul în Buenos Aires, a început în 2007 cu câteva mașini de 
spălat într-un garaj. În mai puțin de 5 ani, această inițiativă 
întreprinzătoare a devenit o afacere prosperă, care gestionează 12.000 
kg (26.455 lbs) de lenjerie pe zi în spații moderne echipate complet cu 
utilaje Girbau.
„Nu am fi reușit să ajungem acolo unde ne aflăm fără
sprijinul lui Girbau și fără pregătirea și asistența constantă pe care ni 
le-au oferit. Nu sunt furnizori pentru noi, ci strategici
parteneri.“

LAVANDERÍA MEDINA (MEDINA SIDONIA-CÁDIZ-SPAIN)

Laundry Plus, o spălătorie industrială din Bradenton, Florida, s-a mutat 
la o nouă fabrică cu cea mai recentă tehnologie, iar ca răspuns la o 
creștere mare a vânzărilor a adăugat un al doilea model de mașină de 
spălat tunel Girbau TBS-50. Masinile  cu două tunele, capabile să 
gestioneze până la 30.000 kg de lenjerie în 11 ore pe zi, au deschis ușa 
către extinderea activității, și-au tăiat consumul de apă la 4l / kg de 
lenjerie și au mai mult decât dublat producția sa .

"Calitatea și serviciul vin pe primul loc. Oferim o valoare mai bună decât 
orice altă spălătorie industrială datorită Girbau".



Spălătoria este un centru special pentru ocuparea forței de muncă în 
care lucrează 39 de persoane, 90% dintre ele fiind cu dizabilități. Se 
ocupă cu 4.000 kg de lenjerie
pe zi, 2.500 kg de lenjerie plana și 1.500 kg de lenjerie pentru 
clienți."Utilajele Girbau sunt extrem de intuitive și se potrivesc 
perfect profilului angajaților noștri.
"Potrivit șefului spălătoriei, Girbau a fost ales „datorita valorii 
pentru bani, a faptului că sunt producători spanioli și mai ales 
pentru că au vânzări foarte ample și rețeaua tehnică. "„ Proximitatea 
și profesionalismul lui Gîrbau au fost cruciale pentru buna 
funcționare a spălătoriei. "

GRUPO HOTELERO CUBANACAN (CUBA) 
O SPALATORIE CE ESTE MODEL DE CALITATE SI DURABILITATE

SPALATORIE EFICIENTA IMPORTANTA PENTRU COMUNITATE

Echipată cu utilaje Girbau, spalatoria se ocupă eficient de tone de 
lenjerie pe zi! Giganta spalatorie Kangwon este extrem de automatizată 
- cu monorail pentru a maximiza eficiența. Această spălătorie uriașă are 
un proces de spălare complet integrat, de la încărcare, spălare, uscare, 
călcare până la pliere, economisire de apă, gaze naturale și energie 
electrică.
"Suntem foarte mulțumiți de funcționarea sistemului de spălare a 
tunelelor Girbau, care funcționează la performanțe de top din 2003", 
afirmă J.W Hong, managerul de spălătorie.

KANGWON LAND RESORT (SOUTH KOREA)
PRIMUL MULTI-RESORT COMPLEX IN COREEA DE SUD)

Spălătoria Butler colectează, prelucrează și livrează lenjerie  pentru 
clienții hotelului de 7 stele din Dubai. Când Butler Laundry și-a 
amenajat noua fabrică în 2007, compania a apelat la Girbau pentru 
sfaturi.
Girbau a dotat localul cu mașini de spălat rufe capabile să gestioneze 
până la 6 tone de lenjerie pe oră!
Șeful  spalatoriei declară: „Spălarea de înaltă calitate și
finisarea cu utilaje Girbau ne permite să oferim serviciile de 7 stele pe 
care clienții noștri le solicită ”.

BUTLER LAUNDRY
OFERA CELE MAI BUNE SERVICII IN PROCESAREA LENJERIEI

SAN JUAN DE DIOS SPECIAL EMPLOYMENT CENTRE (CIEMPOZUELOS-MADRID-SPAIN)

(DUBAI-UNITED ARAB EMIRATES)

Cubanacán a început să se bazeze pe Girbau în 1975. Mașinile de spălat 
de mare capacitate au fost instalate în spălătoriile primelor unități ale 
grupului.
Oferta Girbau pentru echipamente a fost aleasă din mai multe motive, 
„nu doar financiar, ci pentru că au garantat un serviciu post-vânzare;
iar pentru proiectele furnizate, reutilizarea apei de clătire ca economie a 
fost considerată o noutate la acea vreme. De asemenea, au câștigat 
referințe foarte bune din utilizarea spălătoriei „.



 SERVICE GIRBAU DUPA ACHIZITIONARE
Conceptul nostru de service solicită sprijin cu cel mai înalt nivel de specializare, funcționând atât direct, cât și indirect printr-o rețea 
extinsă de servicii tehnice autorizate pentru a oferi:

Serviciul de asistență tehnică: vă oferim o soluție rapidă și eficientă la problemele care apar din orice defecțiune a echipamentului care oferă o 
soluție rapidă, folosind o gamă largă de tehnicieni special pregătiți pentru a efectua reparații cu eficiență maximă și  intr-un timp scurt.

Instalarea și punerea în funcțiune a proiectelor: asigurăm verificarea conformității cu cerințele dvs. de instalare, planificăm livrarea 
echipamentului împreună cu clientul, îl instalăm și efectuăm testele și diagnosticările corespunzătoare pentru punerea în funcțiune. Oferim toate 
informațiile necesare despre utilajele pe care le instalăm, atât din punct de vedere al funcționării, cât și al siguranței.

Servicii de piese de schimb: furnizăm piese de schimb originale Girbau prin intermediul serviciilor tehnice Girbau și distribuitorilor oficiali, 
garantând fiabilitatea și siguranța componentelor pe care le utilizați.

Pentru a oferi o soluție cuprinzătoare pentru a răspunde nevoilor fiecărui client, Girbau oferă, de asemenea, un serviciu complet printr-o selecție 
de contracte de întreținere.

Garanție extinsă: asistență sub formă de piese pentru mașini pe o perioadă mai lungă decât garanția de fabricație, asigurând un ciclu de viață mai 
lung pentru echipamentul dvs. în ceea ce privește piesele de schimb. În acest fel vă puteți proteja investiția în conformitate cu planurile de afaceri.

Întreținere preventivă: efectuarea acelor operațiuni și lucrări care sunt necesare cu o anumită regularitate pentru a asigura funcționarea corectă a 
mașinilor și a opri deteriorarea acestora, precum și pentru a reduce riscul apariției oricăror probleme.

Serviciul gestionat (întreținere globală): un model total de servicii și care se ocupă de nevoile de asistență ale utilajelor dvs. ca urmare a utilizării 
sale de zi cu zi. Acest contract stabilește un angajament de reparație și gestionare, inclusiv a forței de muncă și a pieselor de schimb, precum și 
monitorizarea periodică a stării echipamentului.

See video
HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain 
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com
Interna� onal: Tel. (+34) 938 862 219 - girbau@girbau.com

BRANCHES: Argen� na, Australia, Brazil, China, Cuba, Dominican Rep., France, Germany, Italy, Portugal, Spain, U.A.E., U.K., U.S.A. 
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