
Renovem el cicle. Rentem el got per 
tornar-lo a reutilitzar.
El rentat és un procés necessari perquè els esdeveniments siguin sostenibles. 
Amb els nostres processos industrials de rentat aconseguim allargar la vida 
útil dels plats i gots reutilitzables. Així reduïm encara més la petjada ecològica: 
menys plàstic, menys energia de fabricació, menys tinta, menys CO₂.

dissenyades per a complir la normativa d’higiene d’envasos d’ús alimentari.

Procés d'higienització
1_ Fase de pre-rentat per eliminar residus adherits
2_ Rentat i aclarit en màquines professionals
3_ Assecat amb aire calent
4_ Verificació i empaquetat en bosses i caixes cartró noves.

Requisits de la recollida: És necessari sol·licitar el servei amb 
antelació perquè Ecofestes pugui gestionar la recollida màxim tres dies 
posteriors a l’esdeveniment.
El producte a recollir ha d’estar col·locat en caixes (la empresa de transprot no 
fa recollida de productes en bosses).

AVANTATGES

Compleix normativa d’higiene d’envasos 

d’ús alimentari

Empaquetat dins d’una bossa a cada caixa

Gestionem el transport de recollida i retorn
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Rentat

Assecat Control qualitat

Remull

Encaixat
El procés d'higienització es realitza en les instal·lacions ubicades a la nostra empresa, 
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PRODUCTES
És adaptable a tots els nostres plats i gots.

DESPESES
Recollida i pressupost 
Segons les quantitats estimades per 
vosaltres, calculem pressupost.

Pressupost inicial:
+ Estimació cost rentat
+ Transports

Com a acceptació, cal retornar el 
pressupost signat

TARIFA >> 

Devolució i factura 
La devolució
productes segons els quals es factura.

+ Rentat segons model 
+ No recuperable

(Trencat o no recuperable amb el rentat)

+ Transports

 PAS A PAS 

1_ Emplenar i fer arribar el formulari (vegeu 

pàgina següent) a: 

serveis@ecofestes.com

2_ Rebre el pressupost inicial  i cal 

3_ Recollida dels productes bruts màxim 

tres dies posteriors a l’esdeveniment

4_ Rentat: Triatge, prerentat, rentat i 

assecat

5_ Empaquetat en bossa i caixa de cartró 

nova amb precinte de control (data 

d’higienització)

6_ Facturació i transport de retorn

És necessari contractar el servei amb antelació a 
l’esdeveniment per poder recolir els envasos bruts 
màxim en els tres dies posteriors a aquest. No 
s’acceptaran els productes bruts de terra, sorra, amb 

Disposem de servei 
d’emmagatzematge. Si us interessa, 
soliciteu-nos informació.

Mida/model 12/20 28/30/40 30L/50H/60 30M/90/150 Plats 

< 500 0,145 0,15 0,165 0,17 0.195

501 - 2.000 0,105 0,11 0,125 0,13 0.155

> 2.001 0,085 0,09 0,105 0,11 0.135
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FORMULARI 

Petició de rentat
Emplenar i enviar a serveis@ecofestes.com per activar una petició.

PRODUCTE 
I QUANTITATS:

> DADES CLIENT
Nom responsable DNI Telèfon

Nom  Adreça   CP i Població  CIF/NIF 

> DADES ESDEVENIMENT
Data Títol Tipus (Exemple: concert, àpat, esportiu, ...)

DADES DE RECOLLIDA GOT BRUT
Lloc/Espai Adreça  CP Població 

Data Horari  Persona contacte Telèfon

DADES D’ENTREGA GOT NET (No omplir en cas de ser les mateixes que les de recollida)
Lloc/Espai Adreça  CP Població 

Data Horari  Persona contacte Telèfon

Model

Quantitat

Model

Quantitat

Model

Quantitat

*Si no saps model anota 
la capacitat en cl

Ecología per Festes, SL . B64242134 . Edison,1 · Pol. Ind. Salelles II. 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) .  (+34) 93 837 15 48 . www.ecofestes.com.  ecofestes@ecofestes.com

Dades pel transport 
Nombre de paquets i mides:
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