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Catàleg
de coses boniques
i sostenibles



Som un estudi de disseny del Prat de 
Llobregat on generem projectes de disseny 
i comunicació per a crear impacte social i 
sostenible.

Ens agrada cuidar de les persones i de
la terra. Creiem en el canvi necessari
per a fer les coses, en l’ús conscient
dels recursos i a prescindir de l’innecessari
cuidant-nos els uns dels altres.

  



Els nostres proveïdors locals, sempre 
aconsegueixen donar-li vida als conceptes 
creatius que ideem i convertir-los en 
gadgets personalitzats, verds i sostenibles.

Apostem per materials de proximitat, 
reduint així la petjada de carboni alhora 
que cuidem el planeta.

Per això, us presentem aquest catàleg
amb els gadgets creats amb carinyo per als 
nostres clients.



si és bo i 
sostenible,
dues vegades 
bo.
Catàleg
de productes



Les nostres samarretes
són de cotó orgànic
i de cultius controlats,
et sentiren bé a tu
i al medi ambient.



Dona’t un respir d’aire fresc
amb les nostres llibretes 
de paper reciclat i de boscos
controlats, que cuiden dels 
arbres, del nostre ecosistema
i de les teves millors idees.



Tot el teu amor no cap dins d’una
bossa, però les teves coses sí.
Les nostres bosses són reutilitzables
i de cotó orgànic perquè
les portis a qualsevol lloc.



Quina millor manera de recordar-te
dels altres que regalant vida?
Disposem de diferents packs
de llavors plantables en molts
formats bonics, sostenibles
i originals.



Et presentem el nostre pack preferit de 
llavors plantables per a continuar donant 
vida a la terra.



Connecta’t a la naturalesa i guarda
els teus arxius de manera ràpida 
i segura. Els USB bambú, a més 
de ser bonics i agradables, són 
ecològics i estan fets amb fusta 
sostenible.



Assaboreix la vida amb Mi Olivo,
el primer oli responsable
de primera categoria que
transforma la vida de molts.
Un producte únic pels seus
valors socials, sostenibles
i solidaris. Descobreix
com van intervenir
els nostres joves aquí.

https://saodisseny.org/portfolio_page/miolivosaoprat/


Expressar-se amb llibertat
és un dret de totes les persones. 
Amb el nostre kit de xapes fete
amb materials reciclats, podràs
cridar als 4 vents què penses
i què creus.



Sorprèn en el teu pròxim
esdeveniment amb un quadern
plantable, combina paper
reciclat, kraft i llavors.
El bolígraf de cartó reciclat
és un imprescindible per a no
oblidar-se del que realment
és important.



A qui no li agrada llegir?
Els nostres punts de llibre amb 
paper de llavors enamoren,
pel que expliquen i per tenir una 
segona vida.



Aigua, te o cafè. Una tassa per a
transmetre qui ets, com ets 
i on trobar-te. Un clàssic que mai falla.
El repte? Fer-ho amb un disseny 
personalitzat a 1 sola tinta 
per a minimitzar l’impacte 
en el planeta.



Si estàs pensant en algun altre article 
bonic i sostenible que no apareix aquí, 
pots cridar-nos o escriure’ns, fem possible 
el sostenible.

Truca’ns
(+34) 671 605 179
(+34) 93 479 23 78

Escriu-nos
hola 
@saodisseny.org

Vine a conèixer-ns
Avd. del Canal, 110
El Prat de Llobregat



No nomès creatives, sinó 
també socials, inclusives i 
sostenibles.

saodisseny.org


