
2019
CATÁLOGO 

LOTES DE NAVIDAD
Elaborados con productos de calidad de entidades sociales

30 años trabajando por la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual

2019
CATÀLEG 

DECORACIÓ I POSTALS 
DE NADAL

30 anys treballant per la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual



Som un Centre Especial de Treball (CET) que té com missió la integració social i
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Format per un equip de més de 120 persones i amb més de 30 anys
d’experiència en el sector.

Amb la compra dels nostres productes facilitem el compliment de la LGD – Llei
General de la Discapacitat (antiga llei LISMI) i la millora d’accions de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
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QUI SOM?

TREBALLEM AMB EMPRESES SOCIALMENT RESPONSABLES
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DECORACIÓ 
NADALENCA



Oferim decoració natural i artificial: disseny i servei de muntatge.
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Arbres i plantes 
nadalenques

Decoració nadalenca
personalitzada

Kokedamas Decoració nadalenca
estàndard

QUINES OPCIONS OFERIM?

DECORACIÓ NADALENCA
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REFERÈNCIA PRODUCTE PREU UNITARI

AVETS

NATURAL

EJN1901 de 150 cm 44,00 €

EJN1902 de 175 cm 50,00 €

EJN1903 de 225 cm 70,00 €

EJN1904 de 300 cm 96,00 €

EJN1905 Avet mini 3,00 €

ARTIFICIAL

EJN1906 de 150 cm 130,00 €

EJN1907 de 180 cm 196,00 €

EJN1908 de 210 cm 280,00 €

EJN1909 de 300 cm 695,00 €

EJN1910 Garlanda avet 270 cm 56,00 €

Si a més, el vols decorar, demana informació a: 93 652 62 20

FLOR DE NADAL

EJN1911 Gran 18,00 €

EJN1912 Mitjana 7,50 €

EJN1913 Petita 2,50 €

ARDISIA EJN1914 Ardisia 22,00 €

Lliuraments
•La recollida a la nostra seu és gratuïta: 
Recinte Industrial Colònia Güell, Carrer dels Raspalls s/n 
08690. Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona

•Si necessites servei de transport:
Preu unitari transport (sense IVA) 25,00 € / unitat
Els dies de lliurament de la decoració nadalenca són el 2 i 9 de desembre. 

PREUS
(Preus de referència subjectes a canvis del mercat)

ARBRES I PLANTES NADALENQUES

DECORACIÓ NADALENCA
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Oferim diferents opcions de decoració (natural, artificial, ecològica, etc...). Centres 
de nadal, corones nadalenques i arbres decorats. 

A més disponenmos serveis de:
•Desmuntatge i emmagatzematge de decoracions.
•Recollida d’arbres naturals i lliurament en punt de reciclatge orgànic.

PREUS:
Segons disseny, mesures i unitats.

Hospital Sant Pau

Ens adaptem a les teves necessitats

DECORACIÓ NADALENCA

DECORACIÓ PERSONALITZADA
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Recinte Modernista de Sant Pau 

DECORACIÓ NADALENCA

DECORACIÓ PERSONALITZADA



Danone
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DECORACIÓ NADALENCA

DECORACIÓ PERSONALITZADA
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DECORACIÓ NADALENCA

DECORACIÓ PERSONALITZADA



És una antiga tècnica japonesa que té certes similituds amb els bonsais però el seu
manteniment és més senzill, a més és una alternativa per decorar amb plantes
sense test. Crea un efecte innovador, minimalista, modern i poc convencional.

PREUS:
EJN1915 amb ardisia 45,00 € / unitat
EJN1916 amb avet mini 25,00 € / unitat
EJN1917 amb flor de Nadal petita 35,00 € / unitat
EJN1918 amb planta crassa 25,00 € / unitat

(Preus de referència subjectes a canvis de mercat)

10¿Que és una kokedama?

KOKEDAMA

DECORACIÓ NADALENCA



PREUS:
EJN1919 Centres verticals des 300,00 € / unitat

(Preus de referència subjectes a canvis de mercat)
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DECORACIÓ ESTÀNDARD

DECORACIÓ NADALENCA
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POSTALS 
DE 

NADAL



Felicita les festes als teus clients, proveïdors i treballadors amb una postal
corporativa i solidària.

Oferim dissenys creatius i corporatius que s’adapten a la imatge de la teva
empresa. Treballem amb materials de qualitat, sostenibles i ecològics.

Postals estàndards
Segons el nostre catàleg 2019

Postals personalitzades
Segons quantitat i pressupost del client

Calendari solidari
Reforça la teva imatge amb aquest 
regal social i corporatiu
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¿QUINES OPCIONS OFERIM?

POSTALS DE NADAL



IMP1901 IMP1902

IMP1903

PREUS:
Postals estàndards amb sobre des 2,00 € / unitat
Postals estàndards sense sobre des 1,50 € / unitat
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POSTALS ESTÀNDARDS

POSTALS DE NADAL



En termes de:
•Disseny segons identitat visual corporativa (logotips, pantone, tipografies…).
•Unitats d’impressió.

¿Què més t’oferim?
•Manipulat final: etiquetatge i ensobrat de les postals.
•Personalització: adjuntar una targeta de visita o altre element i etiquetar la 
carta per al seu enviament.
•Logística: enviament de les postals individuals o agrupades

PREUS:
Segons disseny, pressupost i quantitats.

Lliurament postals
•La recollida a la nostra seu és gratuïta:
Recinte Industrial Colònia Güell, Carrer dels Raspalls s/n
08690 Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.

•Si necessites servei de transport podem enviar-lo a la teva seu.

15Ens adaptem a les teves necessitats

POSTALS PERSONALITZADES

POSTALS DE NADAL
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POSTALS PERSONALITZADES

POSTALS DE NADAL



Incorpora al teu postal nadalenca un imant o una xapa totalment personalitzats, 
amb el missatge que vulguis o el logotip de la teva empresa..

¡Un detall original per a les postals de nadal que perdurarà tot l’any!
Diàmetre de la xapa/imant 38 mm.

PREUS: 
Segon disseny i quantitats (comanda mínima de 300 unitats).

Xapa o imant des 1,50€ / unitat
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¡NOVETAT 2019!
PERSONALTIZA LA TEVA POSTAL AMB UNA XAPA O IMANT

POSTALS PERSONALITZADES

Bon Nadal!

POSTALS DE NADAL

2020



Reforça la teva imatge amb aquest regal social i corporatiu.

14 pàgines totalment personalitzades amb els  teus missatges i fotografies
¡Personalitza cada Full del calendari!

Mesures aproximades:120 x 140 mm

PREUS: 
Segons disseny i quantitats

Calendari solidari mínim 300 unitats des 3,00 € / unitat
Calendari solidari més de 500 unitats des 3,00 € / unitat
Calendari solidari més de 1.000 unitats des 3,00 € / unitat
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CALENDARI SOLIDARI

IMP1904

POSTALS DE NADAL
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GENERALS
•Cap dels  preus inclou IVA.
•Per personalitzar els productes amb la vostra imatge corporativa, heu d’enviar el logotip actualitzat de la  
vostra companyia.
•Recorda que la mateixa factura servirà de justificant per al compliment de la LGD – Llei General de la 
Discapacitat (antiga LISMI).

COMANDES 
Hi ha dues formes de formalitzar la comanda: 
•Enviar la comanda emplenat i signat al correu electrònic: pedidos.portola@gportola.com
•O trucar al telèfon 93 652 62 20 (preguntar pel departament comercial).

CONTINGUTS
Els continguts reals són els indicats en el text. En cas de discrepància entre text i fotografia, sempre 
preval el que s’indica en el text.

GARANTIA DE SERVEI
•Treballem amb els millors proveïdors. Si algun producte s’ esgota, es comunicarà prèviament i serà 
substituït per un altre equivalent o de qualitat superior. 
•Tots els enviaments estan subjectes a una assegurança de trencament que ens permet reemplaçar  
l’enviament si cal, prèvia confirmació amb l’agència de transport. 

PAGAMENT
•Condicions:

Nous clients
Comandes inferiors a 1.000 €: pagament abans del lliurament.
Comandes superiors a 1.000 €: pagament del 50% abans del lliurament i altre 50%, 
30 dies després del lliurament.

Clients habituals: Segons la forma de pagament pactada habitualment.
•Forma:

Es pot fer en efectiu, xec bancari, transferència bancària o rebut domiciliat. 

LLIURAMENT
•La recollida a la nostra seu és gratuïta: 
Recinte Industrial Colònia Güell, Carrer dels Raspalls s/n 08690. Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.
•Altres destinacions, segons volum i pes de l’enviament

CONDICIONS





Amb la compra dels nostres productes 
contribueixes a la igualtat d’oportunitats 
laborals per persones amb discapacitat 

intel·lectual


