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QUÉN SOMOS
Somos unha ONG que prestamos apoio a persoas
con diversidade funcional da Costa da Morte, baixo
o enfoque AICP ( Atención centrada nas Persoas)
 Dispoñemos dun centro de día e un Centro
Ocupacional onde os protagonistas do servizo son
as persoas que o reciben. No noso centro
ocupacional elaboramos diversos productos
poñendo o mellor de cada un de nós.
 
Dispoñemos de 2 liñas de productos:
bicosdeamora e Diversiplás



EN INTEGRO SOMOS
ARTESÁNS
Ti só tes que soñalo, de facerte feliz
encargámosnos nós



TAZA CERÁMICA

Taza de cerámica sublimada con deseño
orixinal de Bicos de Amora. Temos moitos
deseños dispoñibles. Ademáis tamén se
pode ofrecer como regalo institucional. 

4,50€

TAZA PERSONALIZADA

Taza personalizada co deseño que máis
che guste, iniciais, fotografías,frases

molonas... ti dinos como che gusta e nos
deseñamola en exclusiva para ti.

6 €



AMENITIE

Amenities para o teu negocio,
dispoñemos de distintas opcións
segundo as túas necesidades. Pódense
personalizar e empaquetar de xeito
individual.

DESDE 0,15 €
XABÓN

Xabón elaborado con glicerina vexetal
moi respetuoso coa pel incluso dos
máis pequenos.  Dispoñibles en varias
formas e cores

3€
XABÓN PROPIEDADES

Xabón elaborado con glicerina vexetal e onde
inluímos diferentes elementos que lle aportan
propiedades extra como poden ser o café, as
algas, o propóleo.... Temos un xabón
específico para cada tipo de pel

3,50 €



BÁLSAMO LABIAL

Bálsamo para os beizos en caixiña
metálica reutilizable para coidar o noso
medioambiente e manter os beizos
hidratados

3€

CREMA DE MANS

Crema hidratante e nutritiva con
aceites esenciais  e manteiga de karité
para lucir unhas mans e cutículas
perfectas. Caixiña de aluminio.

3,50 €

MARCO FOTO 

Marco elaborado en madeira decorado
con pintura e outros elementos , para
que teñas sempre a man a túa foto
favorita

CONSULTA PREZO

PRATO PULPO

Típico prato de madeira para pulpo
pero con un plús engadido de
personalidade. Pirograbado á man co
deseño que ti elixas

CONSULTA PREZOS



VELA

Velas elaboradas de xeito artesanal en vasiño  de vidro reutilizable, con
mensaxes deseñadas por nós. Se queres por 1,50 euros máis, tamén a
podemos personalizar coa mensaxe ou imaxe que ti queiras

DESDE 4€

AMBIENTADOR

Con este ambientador tipo mikado o
teu fogar arrecenderá ben todo o día,

ademáis de contar cunha mensaxe
super chula. Diferentes aromas.

4€



PETO

Peto de cerámica personalizado coa
técnica de sublimación. Calquera deseño
dispoñible, cores vivas. O agasallo ideal
para ir aforrando dende ben pequenos. 

DESDE 6 €

BOTELLA ALUMINIO 

Botella de aluminio para contribuír coa
reducción do plástico de un só uso, para a túa
oficina, para facer deporte, para a casa. Admite
bebidas frías e quentes.. Personalízaa o teu
gusto e luce con orgullo o seu deseño único.

DESDE 9 €



CAMISETA 

Camiseta para infancia e adultos,
personalizada co deseño que a ti máis
che guste. Consulta posibilidade de
camiseta en diversas cores

DESDE 8,50 €
MANDIL UNISEX

Fai que o teu tempo na cociña sexa
máis divertido. Mensaxes
personalizadas

DESDE 8 €
BODI INFANTIL

Fermosos bodis para agasallar en nacementos ,
celebracións especiais ou simplemente porque sí,
porque  son exclusivos e superchulos.

DESDE 10 €



MUSELINA BEBÉ

Muselina 100% algodón, como as de
toda a vida, personalizadas co deseño
que elixas a toda cor, ou en branco e
negro se prefires algo máis discreto.

5 €
GORRIÑO RECÉN

Gorro forrado 100% algodón,
personalizable con un debuxo, unha
frase ou o nome  do bebé.

5 €
BABEIRO

Babeiros de algodón estampados ou mestura de
poliéster sublimados, ámbolos dóus moi suaves e
agarimosos coa pel do teu bebé.

DESDE 5 €



PORTA CHUPETES

Personalizable co nome do teu bebé,
diferentes cores dispoñibles. Elaborado en
silicona de grao médico, polo que tamén
será moi útil como mordedor cando lle
sáian os seus primeiros dentiños.

10 €



PACK INFANTIL

Pack de productos infantís que poden
ir en diferentes soportes (cesta, caixa
de madeira, de cartón..) para ter unha
mellor presentación. Totalmente
personalizable

CONSULTA PREZO
CESTA GOURMET

Este tipo de cestas está xenial para
celebrar nacementos , cumpreanos ou
como regalo de empresa. Ti dinos que
precisas e nos axustámosnos as túas
necesidades.

CONSULTA PREZO
CESTA CO QUE TI IMAXINES

Elaboramos caixas e cofres en madeira de diferentes
tamaños, incluso podemos facer algo ó teu xeito. e
logo podes enchelo co que ti queiras

CONSULTA PREZO

*as caixas son elaboradas no noso centro especial de emprego MáisPorvir 



CAIXA VIÑO

En colaboración co noso Centro especial
de emprego tamén elaboramos caixas de
madeira para botellas

CONSULTA  PREZO

TESTOS PLÁSTICO 

Testo de plástico reciclado , dispoñible en
diversas cores e tamaños.

CONSULTA PREZO



ECONOMÍA CIRCULAR
En Integro dispoñemos dunha liña de artigos
elaborados no noso propio Taller de reciclaxe con
plástico recuperado da Costa da Morte. Se queres algo
único e orixinal esta é a túa liña



MINI TESTO

Testo de plástico recuperado. Se
queres por 3 euros máis lévala con un
cactos ou unha planta aromática.
Perfecto para dar vida a calquera
oficina

DESDE 5 €

PULSEIRA

Pulseira en coiro e con bola de plástico
recuperado,  deseño único, non
atoparás dúas iguais

4 €

MOSQUETÓN

Mosquetón para que sempre poidas
atopar as túas chaves.  En plástico
recuperado e con infinidade de cores

2,50 €

CHAVEIRO

Chaveiro elaborado con cordón de
coiro e bola de plástico recuperado. Un
detalle fermoso e ecoSOSTIBLE

4,50 €



QUEDÁCHES CON GANAS DE MÁIS?
A maioría dos nosos artígos son completamente personalizables, polo que se viches  
neste catálogo algo que che gusta pero que non che acaba de convencer ou lle
queres dar outro acabado, podes poñerte en contacto connosco, ti trasládanos a túa
idea e nos encargámosnos de facela realidade.

Ademáis as posibilidades de elaboración de artigos de plástico reciclado é moito
máis ampla do que podes apreciar neste catálogo.

 Non te quedes coas ganas e consúltanos. Seguro que temos algo para ti.



Lugar a Pedra 30, Nantón- Cabana de

Bergantiños .15149  A Coruña

@asociacionintegro

www.integro.es

981734985//650961649

ONDE NOS ATOPARÁS

@bicosdeamora
@diversiplas


