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Lots de Nadal



 Regala NADAL, 
regala TORRONS

Des de fa 6 generacions, especialistes
en torrons i dolços artesanals.

Uns productes únics, d'elaboració
pròpia, amb l’acurada selecció

de matèries primeres.



Creiem que el sentiment especial de 
donar regals d’una persona a una altra 
també s’aplica entre una empresa i els 
seus treballadors o clients.

A Planelles Donat portem molts anys 
d’experiència al servei d’empreses
i escoltant les diferents necessitats
dels nostres clients.

Entreguem a qualsevol lloc d'Europa i a 
molts països del món. Estem establerts 
a Barcelona i molt especialitzats en 
convencions.

LOTS
Empresa i Esdeveniments

“Ens encantaria treballar amb vosaltres
per ajudar-vos a fer que els vostres
clients se sentin especials”.



T O T S  E L S  N O S T R E S  P R O D U C T E S  E N  C A I X E S  D E  C A R T R Ó  M O D U L A R S

REGALS
amb caixa de cartró

Tenim tots els torrons per a tu,
combina'ls com vulguis.



CAIXA Rellena con
Dulces tradicionales

Mesura: 17,2*8*8cm

CAIXA 5 Miniporcions Torró

Mesura: 8,5*8*8cm
Caixa farcida amb 12 miniporcions de torró de 30grs.
CAIXA Miniporcions

Mesura: 18*9*9cm

Caixa assoritda farcida de dolços tradionals.
CAIXASurtido de Dulces

Mesura: 18*19*3,5cm Mesura: 18*19*5cm

Caixa assortida amb 4 quadrats de torró 220grs a 
escollir o dolços tradicionals.

CAIXA 4 Quadrats

CAIXA 3x Miniporcions de torró y 2 cubs
de dolços tradicionals
Mesura: 19,5*18,5*8,5cm Mesura: 19,5*18,5*8,5cm

CAIXA 3x 3 Barres 400grs de torró y 2 cubs
de dolços tradicionals

Caja rellena con 2 cremas de frutos secos (avellana y almendras 
tostadas) 100% naturales. Cada envase es de cristal de 220grs.

CAIXA 2 Cremas de frutos secos

Mesura: 17,2*8*8cm

VEGANS SENSE GLUTEN SENSE SUCRE SENSE LACTOSA



REGALS
amb caixa de fusta



Planelles Donat, artesans del torró,
el millor torró per regalar amb les nostres

caixes de fusta tradicionals.

Mesura: 21*11,5*4cm

CAIXA FUSTA amb 2 quadrats de torró
o dolços a escollir

Mesura: 28*11,5cm

CAIXA FUSTA amb 3 quadrats de torró
o dolços a escollir

Mesura: 31,5*18*11cm

CAIXA FUSTA amb 6 barres 350grs de 
torró o dolços a escollir i 2 quadrats de 
dolços tradicionals a escollir

Mesura: 28*20*5cm

CAIXA FUSTA amb 6 quadrats de torró 
o dolços a escollir

Mesura: 28*20*5cm

CAIXA FUSTA amb 3 barres 400grs 
de torró o dolços a escollir

Mesura: 20*19,5*7cm

CAIXA FUSTA amb 2 barres 400grs 
de torró o dolços a escollir i una 
torta d’Alacant

Mesura: 20*10,5*7cm

CAIXA FUSTA amb 2 barres 400grs 
de torró o dolços a escollir



Caixa de fusta assortida amb torrons i dolços tradicionals. 
Inclou 3 barres de torró 400grs a escollir, 1 caixa d'ametlles 
farcides de torró 550grs, 1 safata amb 10ud de polvorons, 1 caixa 
400grs d'ametlles de xocolata, 1 caixa d'ametlles garrapinyades 
350gr ” i 1 ampolla de cava “Recaredo Brut Nature Gran 
Reserva” 750ml.

Lot assortiment “Nadal clàssic”. Inclou 1 barra de torró 400grs 
a escollir, 1 torta d’Alacant 200grs, 1 caixa mitjana de polvorons 
o ametllons a escollir i 1 ampolla de cava “Recaredo Brut 
Nature Gran Reserva” 750ml.

Lot assortiment “Nadal en parella”. Inclou una caixa de 12 
miniporcions de torró variades (Xixona, Alacant, xocolata 
negra ametlles i gemma cremada), 2 quadrats de dolços a 
escollir, un format de mida mitjana de dolços a escollir i 1 
ampolla Juvé i Camps “Cinta Púrpura” 375ml.

Mesura: 29*20*9,5cm

NADAL EN PARELLA NADAL CLÀSSIC

Mesura: 37,5*20*9,5cm

Lot assortiment “Celebra Nadal”. Inclou 3 barres de torró 650 
grs a escollir, 3 quadrats de dolços a escollir i 1 ampolla de cava 
“Recaredo Brut Nature Gran Reserva” 750ml.

Lot assortiment “Regala Tradició”. Inclou 3 barres de torró 400 
grs a escollir, 3 quadrats de dolços a escollir i 1 ampolla de cava 
“Recaredo Brut Nature Gran Reserva” 750ml.

Mesura: 37,5*20*9,5cm

REGALA TRADICIÓ CELEBRA NADAL

Pensat per a 8 persones.

Mesura: 36*30*10,5cm

Caixa de fusta assortida amb torrons i dolços tradicionals. 
Inclou 3 barres de torró mitjanes, 2 quadrats de torró o dolços 
a escollir i 1 ampolla de cava “Recaredo Brut Nature Gran 
Reserva” 750ml.

Mesura: 36*20*10,5cm

CAIXA Lot A1 CAIXA Lot B1

Mesura: 37,5*20*9,5cm
Pensat per a 4 persones.

Pensat per a 2 persones.

Pensat per a 6 persones.

Gaudeix del Nadal en una sola caixa.

Opcions de regal amb CAVA.
Els nostres torrons per degustar amb la millor selecció

de cava i gaudir d ún maridatge perfecte.



PERSONALIZA
els teus regals

Afegeix una targeta de felicitació
als teus regals i envia un missatge

als teus clients.



REGALA molt
més que TORRONS

Totes les nostres caixes regal es poden omplir amb 
qualsevol dels nostres productes podent el client crear un 

detall al vostre gust i ajustat al vostre pressupost.

REALITZEM ENVIAMENTS DE
COMANDES A TOT ESPANYA PENINSULAR

I UNIÓ EUROPEA.

PODEM REALITZAR
ENTREGUES A MÚLTIPLES

DESTINATARIS.



PLANELLES DONAT S.A. Portal de l'Àngel 7 y 25, 08002 Barcelona
www.planellesdonat.com


