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Ramon Soler® col·labora en la lluita contra el Covid-19 
oferint aixetes electròniques per a centres sanitaris i 
socials  
 
Fruit del seu compromís amb la societat, Ramon Soler® ofereix als associats de la Unió Catalana 
d'Hospitals, donant aixetes electròniques de lavabo, urinaris de paret i lavabos encastats per a centres 
sanitaris i socials.  
 

Amb aquesta donació, Ramon Soler® fabricant d'aixetes amb 130 anys d'història, aporta el seu granet 
de sorra per combatre el Covid-19, la pandèmia mundial que està sacsejant a la humanitat. En aquests 
moments d'emergència sanitària, cooperen més que mai per oferir proveïment, mitjançant compra, 
aportacions i col·laboracions, entre empreses que abasten l'equipament per al sistema sanitari i social 
de Catalunya.  
 

Les entitats que rebran la donació seran:  Consorci Hospital Clínic de Barcelona, Fundació Gestió 
Sanitaria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació ASPACE Catalunya, Parc Sanitari Pere 
Virgili, Grup Sant Pere Claver, Fundació Sant Francesc d’Assís, Consorci Sanitari Alt Penedès i 
Garraf, Centro Sanitari Solsonés, i Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, entre d’altres. 
 
Ramon Soler® se suma a la causa donant aixetes amb sistema electrònic, molt útils a les zones comunes 
de lavabos públics, ja que tenen la gran avantatge que s'accionen sense necessitat de contacte amb la 
superfície, ja que s'accionen per cèl·lula fotoelèctrica. Una característica molt important en els temps 
que corren, en els quals la higiene i la seguretat prevalen.  
 
A diferència de les aixetes manuals, que sovint es deixen funcionant o parcialment oberts, les aixetes 
electròniques es tanquen automàticament després de l'ús. Això garanteix un estalvi important d'aigua, 
generant més del 70% en comparació amb les aixetes que no són electrònics. 
 
A més, compten amb un temps de flux establert electrònicament quan s'activen i inclouen un límit de 
temps de seguretat ajustable, mitjançant control remot, per prevenir la descàrrega contínua d'aigua. 
Per defecte, si el sensor és cobert més de 90 segons, la sortida de l'aigua es tanca automàticament, el 
que prevé qualsevol risc d'inundació.  
 
Els sistemes electrònics tenen una sèrie d'avantatges, respecte als altres sistemes. Han estat pensats i 
dissenyats atenent a les necessitats i demandes dels consumidors. Estan preparats perquè la seva 
funció sanitària sigui extremadament efectiva, segura i robusta a prova de vandalismes. 
 
Són sistemes que presten especial atenció a la comoditat, gràcies a l'activació sense barreres i a el 
regulador de temperatura, que ofereix la possibilitat d'ajustar un màxim de fins a 50ºC. D'aquesta 
manera, permeten l'ús segur i sense esforç dels nens petits, gent gran i persones amb discapacitat. A 
més, les sèries tàctils utilitzen una tecnologia electrònica que permet el reajustament un cop instal·lat, 
d'acord amb les necessitats de cada moment. 
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Sobre Ramon Soler: 
Fabricant d'aixetes amb seu a Barcelona des de 1890, amb una nau industrial de 16.000 m2 a Sant Joan 
Despí (Barcelona). 
 
El seu catàleg ofereix una àmplia gamma d'aixetes i sistemes d'hidroteràpia que destaquen per ser 
productes ecoeficients, estètics, confortables i d'alta fiabilitat. Ramon Soler® ha creat models d'aixetes 
pensats per a les persones, buscant no només crear bellesa sinó també confort i precisió en els seus 
mecanismes. Des de fa unes dècades, han prioritzat la recerca per optimitzar no només el consum de l'aigua 
i energia sinó també l'optimització dels materials i processos de producció. 
 
Ramon Soler® s'ha convertit en una marca de referència internacional perquè els seus productes s'han 
certificat amb les normatives més exigents i les seves xarxes comercials s'estenen als 5 continents, en més 
de 50 països. 
 
Barcelona, 19 de maig 2020 
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