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A Apunts hem creat aquests productes personalitzats dissenyats i 

manipulats al nostre centre especial de treball. Així 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 i packagings EcoKraft.

Coneix més a www.cetapunts.org



CARTA POR CARTA - REVOLUCIÓN FEMINISTALLAPIS PLANTABLE LGTBI DE LLAVORS
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LLAPIS PLANTABLE LGTBI DE LLAVORS 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.

PLANTABLE 
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LLAPIS PLANTABLE PGTBI

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, i cuida el test, 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 més a més 

de la teva!

MESURA PACKAGING: 70x220 mm 

MATERIAL I ACABATS: 

Funda en paper reciclat. Trobaràs tota la informació 

de com plantar el llapis amb llavors a la faixa que 

incorpora el llapis.

PERSONALITZACIONS

Podeu personalitzar el logotip d’empresa a la part 

frontal del packaging.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: LLPLGTBICAT

 - Ref: LLPLGTBIESP

FITXA TÈCNICA:



PAI PAI



PAI PAI

PAI PAI
Refresca’t aquest estiu amb el Pai-Pai en paper reciclat d’Apunts!

Cada cara conté la bandera LGBTI i per davant també amb el logo de l’empresa.

I LGTBI
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PAI PAI

MESURES:

Alçada (mànec inclòs): 295 mm
Ample: 140 mm 

MATERIALS:

2 peces en paper reciclat de 350g enganxades i un 

mànec de fusta entre totes dues.

Inclou el pal.

PERSONALITZACIONS:

Podeu personalitzar el logotip d’empresa a la part 

frontal del packaging.

També podem personalitzar un disseny per a tu, 

consulta’ns i farem una proposta de disseny.

* Disponible en català i castellà

 - Ref: PAIPAILGTBICAT

 - Ref: PAIPAILGTBIESP

FITXA TÈCNICA:

295x140 mm 



VENTALLS 1 PEÇA



VENTALL 1 PEÇA

VENTALL
Flyer amb forma de ventall de una sola peça.

Cada cara conté la bandera LGBTI i per davant també amb el logo de l’empresa.

I LGTBI



I LGTBI

VENTALL 1 PEÇA

MESURA VENTALL:  365x200mm

MATERIALS:

Paper reciclat de 350g.

PERSONALITZACIONS:

Podeu personalitzar el logotip d’empresa a la part 

frontal del packaging.

També podem personalitzar un disseny per a tu, 

consulta’ns i farem una proposta de disseny.

* Disponible en català i castellà

 - Ref: ABALGTBI1CAT

 - Ref: ABALGTBI1ESP

FITXA TÈCNICA:

365x200mm
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LGBTI

VENTALLS DE SIS PALES



VENTALL DE 6 PALES

LGBTI

VENTALL DE SIS PALES EN 6 COLORS
Flyer amb forma de ventall de 6 pales plegable.

Cada pala conté un color individual a doble cara.

I LGTBI
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VENTALL DE 6 PALES

MESURES VENTALL

200x130mm tancat / 200x365mm obert

MATERIALS:

6 pales de cartolina gràfica de 380 grams unides per 

una peça central de metall.

Inclou un sobre color Kraft A5 amb solapa de bec 

amb aldhesiu rodó per tancament.

PERSONALIZACIONES

Podeu personalitzar el logotip d’empresa a la part 

frontal del packaging.

També podem personalitzar un disseny per a tu, 

consulta’ns i farem una proposta de disseny.

* Disponible en català i castellà

 - Ref: ABA6PLGTBICAT

 - Ref: ABA6PLGTBIESP

FITXA TÈCNICA:


