MEDI
AMBIENT

MEDI AMBIENT
A Apunts hem creat aquests productes enfocats a
sensibilitzar sobre el medi ambient i el reciclatge.
La teva empresa o centre pot influir molt positivament,
i transmetre aquests valors et fa molt valuós davant la
societat.
A més, escollint aquests productes dissenyats i manipulats
en el nostre centre especial de treball Apunts estàs ajudant
a generar llocs de treball per a persones amb discapacitat
per trastorns de salut mental.
Coneix més a www.cetapunts.org

LLAPIS PLANTABLE DE LLAVORS DE XIA
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LLAPIS PLANTABLE DE LLAVORS DE XIA

Què hi ha de millor que no generar residus un cop acabem de fer servir un llapis? Poder-ho plantar!
Sí, ho has llegit bé :) Et presentem aquest llapis plantable amb llavors de Xia.
Podràs fer servir el llapis de forma convencional, i quan l’hagis acabat, plantar-lo per donar-li una nova vida.
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FITXA TÈCNICA:

LLAPIS PLANTABLE DE XIA
A l’extrem del llapis trobaràs una càpsula amb
llavors de Xia. Posa el llapis a la terra amb la càpsula
a l’interior de la terra, mantenint la terra humida.
Neixerà una nova planta!
Aquest és un llapis “bee friendly”, perquè la Xia és
una planta que afavoreix la pol·linització, de manera
que encara ajudes més al medi ambient, ja que
contribueixes a que neixin més plantes a part de la
teva!
MIDA PACKAGING: 70 x 220 mm
MATERIAL I ACABATS: Funda en paper Kraft.
Trobaràs tota la informació de com plantar el llapis
amb llavors a la faixa que incorpora el llapis.
PERSONALIZACIONS
Podeu personalitzar el logotip d’empresa a la part
frontal del packaging.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: LLPECOCAT
- Ref: LLPECOESP

KIT PER TEST D’AUTORREG
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KIT PER TEST D’AUTORREG

KIT AUTORREG
Tenir cura del medi ambient també és reutilitzar materials i aquest és un exemple de reutilització.
Fes una ampolla de plàstic a un test de autorreg!
Obre la faixa i segueix les instruccions de l’interior. T’ensenyem com fer-ho de manera fàcil i divertida.
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FITXA TÈCNICA:

KIT AUTORREG
MIDA FAIXA PACKAGING:
(105x113mm tancat) (105x280mm obert)
Paper òfset 300 grams.
MATERIALS
Les instruccions del Kit d’autorreg vénen integrades
a la part interna del packaging.
• 1 Sobre kraft amb llavors dins
• 1 Pastilla de torba (terra compacta)
• 1 Drapet de tela verda reciclada
* No s’inclou ampolla ni elements per tallar.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la solapa
de la faixa externa del packaging.
No oblidis consultar-nos si vols un disseny
personalitzat sota pressupost!
* Disponible en català i castellà:
- Ref. EMEDIKAUCAT
- Ref. EMEDIKAUESP

JOC DEL RECICLATGE
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JOC DEL RECICLATGE

JOC DEL RECICLATGE
Demostra quant saps sobre reciclatge!
L’objectiu d’aquest joc és ajudar a conèixer on cal dipositar els residus perquè puguin ser reciclats.
S’inclouen diverses fitxes en representació de diferents materials o objectes que cal col·locar a la
ranura del contenidor que creguis correcte.
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COM JUGUEM?
L’objectiu d’aquest joc és ajudar a conèixer on cal dipositar els residus per al seu adequat reciclatge i veure
en quin nivell està cada un!
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Careta somrient
Has encertat!

Careta trista
Has fallat!
Disposes d’un total de 15 fitxes amb diferents residus que has de col·locar en el
contenidor que li correspon.
Pot ser que et sobrin fitxes que no coincideixen en cap contenidor del joc? A
l’interior es troba l’explicació sobre les fitxes que sobren!
Si despleguem la base del joc es troba informació sobre on cal dipositar aquests
materials que no coincideixen amb els contenidors verds, blaus, marrons, grocs
o grisos i podràs consultar què passa amb tots aquests materials que ens
causen tants dubtes o que reciclem malament.
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FITXA TÈCNICA:

JOC DEL RECICLATGE
MIDA PACKAGING JOC:
(114x195mm tancat) (114x295mm obert)
Paper reciclat 350 grams.
MIDA FITXES: 15 FITXES
25X155mm.
Paper reciclat de 350 grams.
ACABATS
El packaging del joc va tancat amb 2 imants de
botó.
MATERIALS
• 1 Cartró de joc
• 15 Fitxes lligades amb un cordó de jute
• 1 Sobre Kraft A5 amb solapa de bec
• 1 Adhesiu per a tancament del sobre
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la
etiqueta adhesiva que tanca el sobre.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EMEDIJRECAT
- Ref: EMEDIJREESP

HORT URBÀ - LLAVORS D’ALFÀBREGA
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HORT URBÀ - LLAVORS D’ALFÀBREGA

HORT URBÀ - LLAVORS D’ALFÀBREGA
Des de casa o des de la feina inicia el teu hort urbà amb aquest Kit de plantació que conté una bomba de
llavors d’alfàbrega.
Així junts ajudem a fomentar el respecte per la natura i el nostre entorn amb una acció sostenible que
compleix amb un cicle d’economia social i amb un bon impacte mediambiental.
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FITXA TÈCNICA:

KIT HORT URBÀ ALFÀBREGA
MIDA PACKAGING
Caixa Kraft 105x118x86mm sense finestra
1. KIT TEST PLANTABLE AMB BOMBA DE
LLAVORS D’ALFÀBREGA
• 1 Test biodegradable. 65 x 90 x 80 mm
• 1 Bomba de fang amb llavor alfàbrega
• 1 Turba
• 1 Faixa paper Kraft (Logo personalitzable)
2. FLYER INFORMATIU
75x90mm tancat.
Paper reciclat de 120 grams.
Targetó flyer amb consells sobre el cultiu i cura de
l’alfàbrega.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la
etiqueta externa del packaging quan està tancat i a
la faixa del test en el lloc on s’indica.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: MAHORTALBCATE
- Ref: MAHORTALBESPE

HORT
URBÀ
- LLAVORS
DE CALÈNDULA
CARTA
POR
CARTA
- REVOLUCIÓN
FEMINISTA
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HORT URBÀ - LLAVORS DE CALÈNDULA

HORT URBÀ - LLAVORS DE CALÈNDULA
Des de casa o des del treball inicia el teu hort urbà amb aquest Kit de plantació que conté una bomba de
llavors de calèndula.
Així ajudem a fomentar el respecte per la natura i el nostre entorn amb una acció sostenible que compleix
amb un cicle d’economia social i amb un bon impacte mediambiental.
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FITXA TÈCNICA:
HORT URBÀ - LLAVORS DE CALÈNDULA
MIDA PACKAGING
Caixa Kraft 105x118x86mm sense finestra
1. KIT TEST PLANTABLE AMB BOMBA DE
LLAVORS DE CALÈNDULA
•

1 Test biodegradable. 65x90x80 mm

•

1 Bomba de fang amb llavor Calèndula

•

1 Turba

•

1 Faixa paper Kraft (Logo personalizable)

2. FLYER INFORMATIU
75X90mm tancat.
Paper reciclat de 120 grams.
Targeta flyer amb consells sobre el cultiu i cura de la
calèndula.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’etiqueta
externa del packaging quan està tancat i a la faixa
del test al lloc on s’indica.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: MAHORTCALCATE
- Ref: MAHORTCALESPE

GREEN COLLECTION

GREEN COLLECTION
A Apunts volem comprometre’ns amb el medi ambient.
Per això utilitzem tintes làtex a l’aigua i papers FSC
(procedents de boscos sostenibles).
Busquem constantment materials més curosos amb el
medi ambient i poder eliminar, en la mesura del possible,
aquells materials que no ho són.
A la nostra col·lecció Green trobaràs productes sostenibles
creats a Apunts amb els que la teva empresa també
s’orientarà a aquest objectiu que tenim en comú.
Coneix més a www.cetapunts.org

| MEDI AMBIENT

ROSA PLANTABLE
DE PAPER DE LLAVORS - VERMELLA

FITXA TÈCNICA:

ROSA PLANTABLE DE PAPER DE
LLAVORS - VERMELLA
Rosa realitzada amb la tècnica d’origami amb paper
de llavors plantable. Per pintar aquesta rosa s’han
utilitzat aquarel·les solubles en aigua per no danyar
les llavors amb tintes artificials, així conservem totes
les propietats de el paper i obtenint un bonic to carmí.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions per plantar,
personalitzable amb el logotip de l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- REF: GREENROSAPLACAT / GREENROSAPLAESP
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ROSA PLANTABLE
DE PAPER DE LLAVORS - BLANCA

FITXA TÈCNICA:

ROSA PLANTABLE DE PAPER DE
LLAVORS - BLANCA
Rosa realitzada amb la tècnica d’origami amb paper
de llavors. Es pot plantar en un test amb terra i
creixerà una planta sorpresa. Ideal per transmetre els
valors de sostenibilitat i cura de l’entorn.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions per plantar,
personalitzable amb el logotip de l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- REF: GREENROSAPLACAT / GREENROSAPLAESP

| MEDI AMBIENT

MATERIALS SOSTENIBLES
ACREDITACIONS PLANTABLES

PAPER DE LLAVORS

PAPER DE LLAVORS + BASE KRAFT

Fes el teu esdeveniment més sostenible amb acreditacions impreses sobre paper de llavor i substituint els
cordons amb drapet de cotó reciclat. El dors inclou les instruccions per plantar l’acreditació.
MESURA ESTÀNDARD - 85x55 mm
Tria un dels models disponibles:
1 - Només paper de llavor - imprès doble cara
2 - Només paper kraft - imprès doble cara
3 - Paper de llavor imprès 1 cara + cartró kraft imprès 1 cara per enganxar el paper de llavors.
- Personalització acreditacions a diverses mesures.
- Personalització del color del cordó (sol·licitar disponibilitat de colors)
- Personalització del disseny de les acreditacions seguint la imatge corporativa de l’empresa o 		
personalitzar les dades sobre el disseny facilitat.
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TEST KIT DE PLANTACIÓ
Afegeix una mica d’aigua i tindràs tot el necessari
perquè creixi una planta sorpresa. Instruccions a
l’interior de la faixa.
MESURA DEL KIT: 65x90x80 mm
+ 1 Faixa paper reciclat 230 gr. (Logo personalitzable)
+ 1 Test biodegradable
+ 1 Bomba de bang amb llavors variades
+ 1 Torba.
* Disponible en català i castellà:
- REF: EGREENTESTCAT
- REF: EGREENTESTESP

ESTOVALLA INDIVIDUAL
Estovalla de tela sostenible fàcil de netejar, amb logo
i frases personalitzables.
MESURA ESTÀNDARD: 295x420 mm
* Disseny complet personalitzable sota pressupost.
* Disponible en català i castellà:
- REF: EGREENTESTCAT
- REF: EGREENTESTESP
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LLIBRETA AMB PORTADA EN
PAPER DE LLAVORS PLANTABLE QUADRADA
Què fas quan acabes una llibreta?
Et proposem plantar la portada!
MESURA 150x150mm
PORTADA: Paper de llavors variades
CONTRAPORTADA: Natura Kraft
PÀGINES INTERIORS: Paper reciclat. 100 full
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EGREENLL15X15CAT
- Ref: EGREENLL15X15ESP

LLIBRETA AMB PORTADA EN PAPER
DE LLAVORS PLANTABLE - A5
Què fas quan acabes una llibreta?
Et proposem plantar la portada!
MESURA: 148x210mm (A5)
PORTADA: Paper de llavors variades
CONTRAPORTADA: Natura Kraft
PÀGINES INTERIORS: Paper reciclat. 100 full
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EGREENLLA5CAT
- Ref: EGREENLLA5ESP
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ETIQUETES EN PAPER DE LLAVORS
Redueix residus amb les etiquetes de paper plantable i
cordó de jute per als teus productes.
A la part posterior de l’etiqueta inclou instruccions per
plantar-la.
MESURA ESTÀNDARD 85x55 mm.
(Possibilitat de realitzar en diverses mesures)
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EGREENE55X75CAT
- Ref: EGREENE55X75ESP

TARGETES EN PAPER DE LLAVORS
Targetes de visita en paper plantable.
A la part posterior de l’etiqueta inclou instruccions
per plantar-la.
MESURA ESTÀNDARD 85x55 mm.
(Possibilitat de realitzar en diverses mesures)
* Disponible en català i castellà:
- Ref: GREENTV85X55CAT
- Ref: EGREENTV85X55ESP
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TASSES PERSONALITZABLES DE CERÀMICA

TASSES GREEN COLLECTION
Descobreix les tasses de ceràmica “Green Collection” de 350 ml de capacitat en color blanc amb interior a
color. Presentada en caixa individual amb o sense finestra.
MESURA 150x150mm: 95 mm d’alt per 82 mm de diàmetre i té capacitat de 330 cc. Disposem de 2 models:
1. Frase Eco amb el logo personalitzat
2. Tassa amb tipografia “Green collection”
* Disponible en català, castellà i anglès:
- Ref: GREENTAZLETRE

