SANT JORDI

SANT JORDI
A Apunts hem creat aquests productes de Sant Jordi amb
missatges i temàtiques inclusives per a reforçar aquests
valors en aquest dia tan especial.
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.
També tenim en compte utilitzar materials sostenibles,
impresos en papers reciclats procedents de boscos
sostenibles, embalatges Eco Kraft o roses de materials
reciclats.
Coneix més a www.cetapunts.org

ROSES DE SANT JORDI - ECOFRIENDLY
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ROSA DE JUTE AROMÀTICA

FITXA TÈCNICA:

ROSA VERMELLA DE JUTE AMB
FLORS SEQUES AROMÀTIQUES
Rosa feta a mà amb tela de Jute vermell i saquet
de flors seques aromàtiques amb olor de fruits
vermells. Aquesta rosa també té una segona vida!
T’expliquem a continuació com de manera senzilla la
pots convertir en un ambientador per penjar. Ideal
per transmetre els valors de sostenibilitat.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions i personalitzable
amb el logotip de l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJROSYUFACAT / ESJROSYUFAESP
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ROSA AMB SEGONA VIDA!
CREA EL TEU AMBIENTADOR AMB FLORS SEQUES AROMÀTIQUES AMB OLOR A FRUITS VERMELLS
Aquesta rosa conté un saquet ple de flors seques aromàtiques amb olor, però si vols donar-li una segona vida
a la teva rosa t’expliquem com:
1. Desenganxa el saquet de la rosa de jut..
2. Desmunta el pal de la rosa de jute vermell.
3. Desmunta la rosa i amb la tela que surt fes un llaç al voltant deixant un costat més llarg per penjar.
JA POTS PENJAR EL TEU NOU AMBIENTADOR ON MÉS T’AGRADI!
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ROSA PLANTABLE
DE PAPER DE LLAVORS - VERMELLA

FITXA TÈCNICA:

ROSA - VERMELLA
Rosa realitzada amb la tècnica d’origami en paper
de llavors plantable. Per acolorir aquesta rosa s’han
utilitzat aquarel·les solubles en aigua conservant així
totes les propietats de les llavors del paper, ideal per
a un Sant Jordi ecofriendly.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions per plantar
personalitzable amb el logotip de l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJROSPPVCAT / ESJROSPPVESP
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ROSA PLANTABLE
DE PAPER DE LLAVORS - BLANCA

FITXA TÈCNICA:

ROSA - BLANCA
Rosa realitzada amb la tècnica d’origami en paper de
llavors. Es pot plantar en un test amb terra i creixerà
una planta sorpresa. Ideal per a transmetre els valors
de sostenibilitat i cura del medi ambient.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions per plantar,
personalitzable amb el logotip de l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJROSPPBCAT / ESJROSPPBESP
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ROSA PLANTABLE
BOMBA DE LLAVORS VARIADES

FITXA TÈCNICA:

ROSA BOMBA DE LLAVORS
Rosa de paper realitzada 100% artesanal.
En el seu interior amaga una bomba de terra amb
llavors vàries per poder plantar.
PERSONALITZACIONS
Conté una etiqueta amb instruccions per plantar
la bomba i personalitzable amb el logotip de
l’empresa.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJROSBOMCAT / ESJROSBOMESP
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FERMALL ROSA ORIGAMI

FICHA TÉCNICA:

FERMALL ROSA - MODEL VERMELL O BLANC
Fermall amb forma de rosa està realitzat de forma completament artesanal al nostre centre especial de
treball amb la tècnica de l’origami, i és un detallet d’allò més alegre pel dia de Sant Jordi!
A més, és un fermall molt respectuós amb el medi ambient perquè es realitza amb els retalls de paper que
sobren d’altres treballs, així reutilitzem un material que, a priori, podia semblar inservible i es converteix en
una preciosa rosa que decorarà la solapa de qualsevol camisa. Els fermalls de rosa estan realitzats a mà i, per
aquest motiu, no n’hi ha dos d’iguals.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’etiqueta adhesiva que tanca la bossa kraft petita.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJFERRYUTECAT / ESJFERRYUTECESP

SEQUES
AROMÀTIQUES
CARTA FLORS
POR CARTA
- REVOLUCIÓN
FEMINISTA
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FITXA TÈCNICA:

PUNT DE LLIBRE “FLORS SEQUES
AROMÀTIQUES”
Punt de llibre sostenible amb missatge inclusiu,
temàtica “Sant Jordi” a joc amb la col·lecció “Flors
seques aromàtiques“
MIDA PUNT DE LLIBRE: 65x200mm
Paper reciclat 350 grams amb cordó de jute gruixut
a la part superior.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal
del punt de llibre.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJFSPUCAT
- Ref: ESJFSPUESP
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FITXA TÈCNICA:

LLIBRETA “FLORS SEQUES AROMÀTIQUES“
Llibreta sostenible amb missatge inclusiu, a joc amb la col·lecció “Flors seques aromàtiques“
MIDA LLIBRETA: 210X148mm
Cobertes en paper reciclat 350 grams - Interiors sense impressió 100 fulls, reciclat 100 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal de la portada de la llibreta.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJFSLLICAT / ESJFSLLIESP
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POSTAL FELIÇ SANT JORDI

FITXA TÈCNICA:
FELIÇ DIADA DE SANT JORDI AMB VALOR SOCIAL
Amb aquesta postal estàs participant a crear una societat més inclusiva!
MIDA POSTAL: 105x148 mm (A6). Paper reciclat 350 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’etiqueta adhesiva que tanca el sobre reciclat kraft.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJPOSTCAT / ESJPOSTESP

QUE LA DISTÀNCIA NO ENS SEPARI

| Sant Jordi

FITXA TÈCNICA:

PUNT DE LLIBRE “RECONNECTAR”
Punt de llibre sostenible amb temàtica “Sant Jordi” a joc
amb la col·lecció “que la distància no ens separi“.
MIDA PUNT DE LLIBRE: 50x190 mm
Paper reciclat 350 grams amb cordó de jute gruixut a la
part superior.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal del
punt de llibre.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJRECPLLCAT
- Ref: ESJRECPLLESP
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FITXA TÈCNICA:

LLIBRETA “RECONNECTAR“
Libreta sostenible amb temàtica “Sant Jordi” a joc amb la col·lecció “que la distància no ens separi”
MIDA LLIBRETA: 210X148mm
Cobertes en paper reciclat 350 grams - Interiors sense impressió 100 fulls, reciclat 100 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal de la portada de la llibreta.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: SJRECLLCAT / SJRECLLESP
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FITXA TÈCNICA:

PORTAMASCARETES “RECONNECTAR”
MIDA PORTAMASCARETES: (135x260mm obert) - (115x135mm tancat)
Paper reciclat 350 grams laminat per les dues cares perquè sigui higiènic i es pugui netejar.
Tancament amb dos punts de velcro negre.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la part frontal del portamascareta.
Es pot demanar el portamascareta sense mascareta FFP2.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJRECPMCAT / ESJRECPMESP

TOT COMENÇA EN ALGUN PUNT

| Sant Jordi

FITXA TÈCNICA:

PUNT DE LLIBRE “COMENÇAR”
Punt de llibre amb missatge que motiva el comerç
responsable i amb valors. El punt de llibre inclou les
frases: “Tot comença en algun punt” i a la base kraft
“Amb aquest punt de llibre estàs participant en crear
una societat més inclusiva”.
MIDA PUNT DE LLIBRE: 50x190 mm
Paper reciclat 350 grams
MIDA BASE KRAFT: 90x230 mm
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal
del punt de llibre
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJCOMPUCAT
- Ref: ESJCOMPUESP
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FITXA TÈCNICA:

LLIBRETA SANT JORDI “COMENÇAR”
Amb aquesta llibreta estàs participant a crear una societat més inclusiva!
MIDA LLIBRETA: 210X148mm
Cobertes en paper reciclat 350 grams - Interiors sense impressió 100 fulls, reciclat 100 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal de la portada de la llibreta.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: ESJCOMLLBCAT / ESJCOMLLBESP

BUSCANT EL DRAC
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FITXA TÈCNICA:

JOC “BUSCANT EL DRAC”
Es tracta d’un joc que es presenta en format tríptic
embolicat en un packaging de cartró kraft i tancat
amb una cinta de tela “Senyera“.
Al desplegar-lo es troba una escena molt típica de
Sant Jordi amb gent passejant de manera festiva i
amb escenes que podem reconèixer per aquest dia.
Però aquestes escenes no són tan simples com
semblen, perquè en aquestes s’inclouen missatges
d’inclusió social o rols de gènere entre d’altres. La
dinàmica consisteix a buscar i trobar entre aquest
enrenou 23 objectes o escenes que es proposen en
el llistat del joc.
MIDA PACKAGING JOC ECO KRAFT:
(185x315 tancat) (315x490 obert)
MIDA DE JOC: 297x165 tancat
Desplegat: 297x420mm
Paper estucat mat de 120 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’etiqueta
externa del packaging.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EBDRJOCCAT / EBDRJOCESP
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FITXA TÈCNICA:

LLIBRETA “SANTA JORDINA”
Llibreta amb missatge per celebrar Sant Jordi.
MIDA LLIBRETA: 150x50mm
Cobertes en paper estucat 350 grams
Interior sense impressió 100 fulls, reciclat 100 gr.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa
a la contraportada de la llibreta.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EBDRLBRJORCAT / EBDRLBRJORESP

LLIBRETA “CAVALLERS i
PRINCESES”
Llibreta amb missatge per celebrar Sant Jordi.
MIDA LLIBRETA: 150x50mm
Cobertes en paper estucat 350 grams
Interior sense impressió 100 fulls, reciclat 100 gr.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa
a la contraportada de la llibreta.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EBDRLBRPRICAT /EBDRLBRPRIESP
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FITXA TÈCNICA:

PUNT DE LLIBRE AMB IMANT
Punts de llibre il·lustrats, amb missatges inclusius.
Els punts de llibre es tanquen en forma de pinça
i s’enganxen a la pàgina (Tancament amb imant de
botó).
2 models diferents:
1. “Santa Jordina”
2. “Cavallers i princeses”
MIDA PUNT DE LLIBRE:
(65x 55mm tancat) (65x220mm obert)
Paper estucat mat 350 gr
BASE KRAFT:
Kraft Liner 300 grams. 115x174mm
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal
del punt de libre.
* Disponible en català i castellà:
1. “Santa Jordina”
		
		
LOGO EMPRESA

- Ref: EBDRPUIJORCAT
- Ref: EBDRPUIJORESP
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FITXA TÈCNICA:

PUNT DE LLIBRE AMB IMANT
Punts de llibre il·lustrats, amb missatges inclusius.
Els punts de llibre es tanquen en forma de pinça
i s’enganxen a la pàgina (Tancament amb imant de
botó).
2 models diferents:
1. “Santa Jordina”
2. “Cavallers i princeses”
MIDA PUNT DE LLIBRE:
(65x 55mm tancat) (65x220mm obert)
Paper estucat mat 350 grams.
BASE KRAFT:
Kraft Liner 300 grams. 115x174mm
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal
del punt de libre.
* Disponible en català i castellà:
2. “Cavallers i princeses”
		
		
LOGO EMPRESA

- Ref: EBDRPUIPRICAT
- Ref: EBDRPUIPRIESP
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FITXA TÈCNICA:

PUNTS DE LLIBRE
Punts de llibre il·lustrats, amb missatges inclusius,
sobre base de cartró kraft.
2 models diferents:
1. “Santa Jordina”
2. “Cavallers i princeses”
MIDA BASE CARTRÓ ECO KRAFT: 60x210mm
MIDA PUNT DE LLIBRE: 50x190 mm.
Paper estucat mat 350 gra.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa
a la contraportada de del punt de llibre.
* Disponible en català i castellà:
1. “Santa Jordina”
		
		

- Ref: EBDRPUNJORCAT
- Ref: EBDRPUNJORESP

2. “Cavallers i princeses”
		
		

- Ref: EBDRPUNPRINCAT
- Ref: EBDRPUNPRINESP
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FITXA TÈCNICA:

TARGETERS D’ORIGAMI
Targeter realitzat manualment amb la tècnica de
l’origami. Es realitzen doblegant un full de paper.
MID: 63x90 mm.
Paper estucat mat 330 grams.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al lateral
interior del targeter obert.
* Disponible en català i castellà:
1. “Princeses”
		

- Ref: EBDRTARPRINCAT

		

- Ref: EBDRTARPRINESP

2. “Roses”
		

- Ref: EBDRTARROSCAT

		

- REF: EBDRTARROSESP

