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Circular 20/140 – 4 d’agost de 2020 

 

Acord de col·laboració amb Gresely i Farré 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Pel vostre interès, us informem que el proppassat 1 d’agost vam signar un acord de 

col·laboració amb l’empresa Gresely i Farré, sl.  

 

Gresely i Farré des de l’any 2000 ofereix solucions de comunicació i informació a 

nivell institucional i als diferents agents turístics. No obstant, atès la pandèmia de la 

COVID-19 l’empresa s’ha reinventat amb una nova línia de productes per oferir un 

servei integral de protecció dels treballadors i els clients.  

 

Les seves premisses han estat des del primer dia oferir productes certificats CE, 

registrats a Sanitat, acompanyats de garantia de 2 anys, amb formació i amb una 

postvenda gestionada per professionals, perquè qui aposti per les seves propostes, 

tingui productes acords a unes qualitats que són exigibles.  

 

Aquesta línia de productes consta de: 

 Sistemes de sanitització per a la neteja i desinfecció de tot tipus de 

materials i espais 

 Sistemes de purificació d’aire que permeten analitzar, controlar i purificar 

l’aire interior de manera eficaç 

 Equips d’higienització per ozó que permeten eliminar de forma natural 

microorganismes nocius per a la salut 

 Càmeres fototèrmiques que permeten mesurar la temperatura corporal a 

distància sense necessitat de contacte 

 Altres solucions: gel hidroalcohòlic amb Aloe Vera, mascaretes quirúrgiques i 

FFP2, esprai desinfectant, tòtems d’interior/exterior dispensadors de gel ... 

http://www.gihostaleria.org/


                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

L’acord de col·laboració consta d’uns preus especials pels associats a les 11 

associacions que formen la Federació, sobre els diferents equips de Gresely Farré, 

que s’indiquen al catàleg de productes adjunt (tarifari que s’anirà actualitzant en 

funció de les promocions que l’empresa els faci arribar).  

 

Actualment, l’empresa ofereix un 10% de descompte extra sobre els preus 

indicats al catàleg.  

 

També podeu consultar tota la informació a la pàgina web 

https://greselyfarre.com/sanity 

 

En el cas que estigueu interessats amb una informació més detallada dels 

productes, a continuació us indiquem les dades de contacte de l’empresa: 

 

Gresely Farré, sl 

David Farré Villarroya 

 Telèfon fix/mòbil: 938 601 632/ 647 735 293 

Correu electrònic: info@greselyfarre.com 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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