
Ecosistema emprenedor

Repte Empresa
Dades per resoldre el repte

1 Quantes peces de roba hi ha en un 1 kg de roba?

★ No és el mateix una peça de seda, que forro polar o uns texans. 
★ Una brusa pesa entre uns 200 i 250 grams i uns texans o forro polar 

entre uns 450 grams.

2 Quin cost té fer una bugada i posar una assecadora a casa? 
Quant costa fer-ho en una bugaderia? (Preu: cost x usuari)

★ Rentat: 1,28 €
★ Assecat: 2,00 €

A casa

★ Rentat: 4,50 €
★ Assecat: 2,00 €

En un Autoservei

D’aquí poc ja no viuràs a casa i hauràs de 
gestionar tu mateix el tema de la roba (rentar, 

assecar, planxar i plegar).  

Viable Rendible Sostenible
Assequible per joves com tu!

Com dissenyaries 
un servei per 

gent jove com tu?

https://drive.google.com/open?id=1ldysorQt-fAUwlu09KC1mkJJ92LjeJG8
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5 Qui perfil de persones utilitzen els autoserveis avui dia?

★ Usuaris que renten peces que per mida no poden rentar a casa seva
★ Usuaris que no tenen rentadora a casa seva (estudiants, usuaris de 

pisos compartits)
★ Persones joves que volen agilitzar el procés, i volen, rentat, assecar i 

plegar la roba en una hora. 

6 Quin és el procés de rentat i assecat en un autoservei?

★ En els autoserveis es fa una bugada per cada client, normalment 
d’entre 8 i 13 kg. 

★ La durada del rentat és de 30 minuts
★ La durada de l’assecat és de 15 minuts

7 Zones habituals de situació geogràfica de les bugaderies. 

★ Els autoserveis es recomana posar-los en llocs de fàcil aparcament, 
que tinguin força visibilitat i que siguin llocs de pas (propers a mercats, 
universitats, etc) 

3 Quins recursos s’utilitzen en el procés de rentar i assecar? 

★ Electricitat
★ Aigua 
★ Sabó

A casa

★ Electricitat
★ Aigua
★ Sabó 
★ Gas

En un Autoservei

4 Quants kg de roba renta un jove, en una setmana? 

★ Uns 7 kg de roba a la setmana (roba + tovalloles + llençols)
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Cadenes i franquícies d’autoservei

Publicacions industrials i comercials del sector

★ Pàgina web de Girbau: www.girbau.com

★ Pàgina web de Girbau: https://www.girbau.es/equipamiento-lavanderia/links

https://www.girbau.es/equipamiento-lavanderia/links

