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Al TEB, treballem per potenciar les capacitats i perquè tothom donem el millor de nosaltres
mateixosi gaudim amb el que fem

Els millors detalls per als moments més importants

Catàleg
Dibuix realitzat per 
Anna Maria Montero
(SOI TEB/Sant Andreu)



2 euros/unitat

Sant Jordi

 

.

Punts de llibre

Disposem de diferents dissenys,
mides, materials i colors.



Disposem de roses de diferents colors,
vermelles, grogues, liles... 2,5 euros/unitat2 euros/unitat

Sant Jordi

 

 

Roses de goma EVA



Sant Jordi

 

.

Roses de plàstic reciclat

1 euro/unitat

Disposem de roses de color vermell
i de color groc.



 

Sant Jordi

 

Fermalls

Fermall rosa gran: 3 euros/unitat
Fermall rosa petit: 2,5 euros/unitat
Fermall de drac: 1 euro/unitat

Oferim diferents dissenys,
mides, materials i colors.



Sant Jordi

 

Clauers

Clauers senyera: 2,5 euros/unitat
Clauers drac: 2,5 euros/unitat
Clauers Nespresso: 1 euro/unitat

Oferim diferents dissenys,
materials i colors.



Sant Jordi

 

 

Flors primaverals

1 euro/unitat

Disposem de flors de diferents colors,
vermelles, grogues, liles, verdes...



Sant Jordi

 

Llibretes

Llibretes de butxaca: 1,5 euros/unitat
Llibretes grans: 3,5 euros / unitat

Oferim diferents mides, 
colors i dissenys.



Fetes artesanalment amb base de glicerina. 
També són Ideals per aromatitzar armaris i calaixos.

Sant Jordi

 

 

Roses de sabó

3 euros/unitat



Sant Jordi

 

Imans de nevera

1,5 euros/unitat

Oferim diferents colors 
i dissenys.



Sant Jordi

 
 

També tindrem a la venda roses naturals!!

Encàrrecs i comandes TEB Vallès Punts de venda TEB Vallès

• Auditori Miquel Pont (Castellar del Vallès),  
dissabte 13 d’abril, de 18 a 19:30 h

• Plaça Major (Castellar del Vallès),    
dimarts 23 d’abril, de 10 a 19:15 h 

• Passeig Manresa (Sabadell),    
dimarts 23 d’abril, de 10 a 14 h

Roses vermelles: 3 euros/unitat
Roses grogues: 4 euros/unitat
Roses Deluxe: 6 euros/unitat 

• 937 143 390 
• co.castellar@teb.org
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Al TEB, treballem per potenciar les capacitats i perquè tothom donem el millor de nosaltres 
mateixos i gaudim amb el que fem.


