
✓ Venda de draps  per a  ús  particular o 
industrial.

✓ Oferim 3 qualitats  diferents  en funció de 
l’ús  que se’n vol fer. Tots els draps han estat 
rentats prèviament.

✓ Possibilitat de fer comandes a l’engròs 
amb paquets de 5 kg compactes.

✓ Fem pressupostos a mida i competitius.

✓Facilitem el transport de les  comandes 
(GRAUÏT a partir d’un cert volum)

✓Ideal per: tallers mecànics, empreses de neteja, concesionaris, restaurants, etc.

Què és el servei de draps?

Amb la  finalitat d'ocupar persones amb discapacitat 

intel·lectual i formar-los en un àmbit laboral de la 

neteja de teixits, hem creat un equip humà divers i 

especialitzat que treballa amb la  màxima  qualitat 

adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients.

La venda de draps  de diferents  qualitats i usos  és  un 

dels  serveis que oferim a empreses  de neteja, tallers 

de reparació, indústries o empreses de restauració.

Oferta de draps

Servei de Bugaderia Associació Alba

✓ L’Associació Alba és  una entitat sense ànim 
de lucre que treballa per millorar la qualitat de 
vida dels discapacitats.

✓ Tenim un servei de bugaderia industrial on es 
fan tasques  de rentat, planxat i empaquetat de 
peces de roba

✓ Gestionem més de 15.000 kg de roba al mes. 

✓ Es treballa amb la màxima cura i eficàcia.

Montsy Muñoz

Av. Onze de Setembre s/n

25300 Tàrrega (Lleida)

973 212221

647 508 054

bugaderia@aalba.cat

www.aalba.cat
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Oferta de draps

Qualitat 1: Drap de color 
Restes de diferents tipus de roba de color. Textura 
semi gruixuda i barreja de cotó i fibres sintètiques. 

Drap econòmic, ideal per a la neteja de 
maquinària.  Destinat a tallers mecànics, tallers de 
pintura, fabricacions en cadena, etc.

• Tamany d’aproximadament uns 50x50 cm.
• Es poden aplicar tots els productes.
• Es venen amb paquets de 5 kg compactats.

PREU: 1,61 €/kg (IVA no inclòs)

Qualitat 2: Drap blanc comú
Restes de diferents tipus de roba de color blanc. 
Barreja de cotó i fibres sintètiques. 

Drap estàndard per a usos molt diversos, des de 
tallers de pintura fins a indústries que necessitin 
draps econòmics per la neteja del dia a dia.

• Tamany d’aproximadament uns 50x50 cm.
• Es poden aplicar tots els productes.
• Es venen amb paquets de 5 kg compactats.

PREU: 2,15 €/kg (IVA no inclòs)

Qualitat 3: Drap blanc de cotó extra 
Draps de roba de llençol fets de teixit de cotó 100%.

Ideals per a impremtes, neteja de superfícies llises, 
vidres i empreses de neteja en general. Bona qualitat 
preu. 

Garanteixen màxima absorció i no deixen borrissol.

• Tamany d’aproximadament uns 50x50 cm.
• Es poden aplicar tots els productes.
• Es venen amb paquets de 5 kg compactats.

PREU: 3,60 €/kg (IVA no inclòs)  


