
Catàleg decoració amb globus.  
Centres de Taula - 2016 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Aquí podeu trobar una petita mostra de Centres de taula per a la teva festa o celebració. 
 

Penseu que les possibilitats amb globus són pràcticament il·limitades, per això si 
busqueu quelcom diferent o temàtic només ens ho heu de dir i ens posarem a treballar! 

Consulteu-nos! 
Als preus d’aquests centres de taula, s’ha d’afegir el cost del transport i instal·lació en 

funció del lloc i data.  
Preus amb el 21% d’IVA inclòs.  

 Totes les columnes tenem un 15% de descompte per 4 o més unitats.  
  

Podeu veure moltes més idees a http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona 
 

http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


 
Ref 001: Centre Bàsic làtex  

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per globus de 28Cm inflats amb Heli i units amb cinta decorativa a la base que està formada per 8 
Globus petits. Fes click aquí per veure colors  de globus disponibles. 

Opcionalment els globus poden ser amb estampats temàtics o impressió a mida. Mira opcions als links que trobaràs a les 
observacions i variables.  

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors, 
fent la decoració més elegant o més divertida o també 
personalitzada amb globus impresos. 
També es poden afegir globus de foil (metàl·lics) de 
personatges, amb missatges... 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot 
moure’l fàcilment. 

Centre amb 3 globus:  7.5 €  Preu 4 o + unitats: 6,5 €  

Centre amb 5 globus:  10 €  Preu 4 o + unitats: 8,5 €  

Centre amb 7 globus:  12,5 €  Preu 4 o + unitats: 11 €  

Complements / opcions: 
*Canvia per Globus estampats temàtics + 0,50 € Unitat 
(fes click per veure models disponibles) 
*Canvia per Globus “bombolla” (2 globus petits dins 
d’un transparent) + 0.75 € Unitat 
*Globus personalitzats: Mínim 50 Unitats. Fes click per 
veure tarifa preus (cal afegir l’IVA) 
 
*Altres opcions de Bases pels centres (no modifica el 
preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://giramon.net/fotos/cache/imagenes-sin-publicar/can-pequenas-copia_595.jpg
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+corazones/28_124&639


 
Ref 002: Centre Bàsic Foil (Metàl·lics)  

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per globus de foil (Metàl·lics) de 45Cm inflats amb Heli i units amb cinta decorativa a la base formada 
per 8 Globus petits. Fes click aquí per veure colors disponibles. 

 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors, fent la 
decoració més elegant o més divertida o també 
personalitzada amb globus impresos. 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot moure’l 
fàcilment. 

Centre amb 3 globus:  13 €  Preu 4 o + unitats: 11 €  

Centre amb 5 globus: 19 €  Preu 4 o + unitats: 16,5 €  

Centre amb 7 globus: 25 €  Preu 4 o + unitats: 22 €  

Complements / opcions: 
 
*Estel de 23 cm amb missatge purpurina  per la Base +4,25€ 
*Missatge o nom escrit  amb retolador a 1 cara :+1.5 € 
*Pots triar entre les següents formes  al mateix preu: 
 
 
 
                
 *O Pots canviar per Llunes de 58 cm:  2.3 € /unitat 
 
*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+20"-51cm+Qualatex/25_54&267
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Luna+de+foil+26%22-66cm+Amscan/25_54&375
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Coraz%F3n+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&112
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+20%22-51cm+Qualatex/25_54&267
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Redondo+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&105
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+corazones/28_124&639


 
Ref 003: Centre “Agata i bombolla”. 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per un globus de 45Cm Transparent amb globus a l’interior + 1 globus de 28Cm + 1  globus 28 cm 
“Àgata” , tots inflats amb Heli i units amb cinta decorativa a la base de 12Globus de 12Cm. 

Fes click aquí per veure colors disponibles. 

Observacions i variables 

Moltes opcions de colors disponibles.! 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot 
moure’l fàcilment. 

Centre de taula: 11,5 €  Preu 4 o + unitats 10 €  

Complements / opcions: 
 
*Globus estàndard extra: +1,15 € Unitat 
*Globus estampats temàtics extra + 1,75 € Unitat 
(fes click per veure models disponibles) 
 
 
*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el 
preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+varios+de+40+a+45cm/cat_39_65_141
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+corazones/28_124&639


 
Ref 004: Centre Florit 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per 2 globus de làtex de 45Cm amb forma de flor i inflades amb Heli i units amb cinta 
decorativa a la base de  8 Globus de 12Cm, guarnida amb un globus de allargat. 

Fes click aquí per veure colors de flors disponibles. 

Observacions i variables 

Moltes opcions de colors disponibles.! 
 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot 
moure’l fàcilment. 

Preu Centre de taula:  13 €  Preu 4 o + unitats: 11 €  

Complements / opcions: 
 
*Preu Globus Flor extra:  +3,05 €  
 
 
 
 
*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el 
preu):  
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+Flor+16"-38cm+Qualatex+(5)/22_31&745
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+Flor+16"-38cm+Qualatex+(5)/22_31&745
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+Flor+16"-38cm+Qualatex+(5)/22_31&745
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+Flor+16"-38cm+Qualatex+(5)/22_31&745
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365


 
Ref 005: Elegant Damasko 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per 3 globus “Damasko” de 28Cm de diàmetre inflats amb Heli i units a una base de 8 Globus de làtex 
de 12Cm de Diàmetre + 4 globus metàl·lics de 15Cm amb forma de fulla. 

 

Observacions i variables 

Colors  disponibles pels globus “Damasko”:Blanc, 
negre i fúcsia. 
Diferents colors disponibles pels globus metàl·lics 
amb forma de fulla. 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot 
moure’l fàcilment. 

Centre de taula:   17 €  Preu 4 o + unitats: 14,5 €  

 Complements / opcions: 
 
*Preu Globus “Damasko” extra: +1,75€  
 
*Canvia els globus “Damasko” per qualsevol altre   
Globus de làtex amb estampat temàtic (fes click per 
veure models disponibles) 
 

*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el 
preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39


 
Ref 006: Petit Centre Flor 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per una bola de 12gobus de 12Cm de Diàmetre units a una base amb una Varilla transparent. La Base 
està formada per un petit test amb sorra guarnit amb paper metal·litzat. (No inclou vaixella) 

Fes click aquí per veure colors de flors disponibles. 

Observacions i variables 

Moltes opcions de colors disponibles.! 

En exterior pot ser necessari ficar més pes a la base 
ocupant aquesta més espai. 

Preu Centre de taula: 10€  Preu 4 o + unitats: 8.5 €  

Complements / opcions: 

*Compra Vaixella per combinar amb la decoració: 

*Vaixella de colors “llisos”: + Opcions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vaixelles Temàtiques infantils o adults: + Opcions 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+13cm/cat_22_43_44
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Manteles+y+accesorios+de+mesa/cat_27
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71


 
Ref 007: Estels, rodones o cors personalitzats 

DESCRIPCIÓ 

10 Globus de 45Cm amb forma (rodona, cor o estrella) inflats amb Heli i personalitzats amb purpurina o retolador  
per lligar a les cadires dels convidats. 

 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors, fent 
la decoració més elegant o més divertida o també 
personalitzada amb globus impresos. 

Preu 10 globus amb purpurina: 60 €   
Preu globus extra a amb purpurina: +6€  

Preu 10 globus amb retolador: 46 € 
Preu globus extra a amb retolador: +4.6€  

Complements / opcions: 
 
*Pots triar entre les següents opcions de 45Cm al 
mateix preu : 
 
 
 
 
                
*O pots canviar a mida més gran (72CM): +2 €/uni 
 
 
 
  
 
 
*O Pots canviar també per Llunes de 58 cm: +2,25 € 
/uni 
 
 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+20"-51cm+Qualatex/25_54&267
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Coraz%F3n+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&112
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+20%22-51cm+Qualatex/25_54&267
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Redondo+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&105
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Luna+de+foil+26%22-66cm+Amscan/25_54&375
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+32%22-78cm+TG/25_54&270
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Coraz%F3n+de+foil+32%22-78cm+TG/25_53&115
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Redondo+de+foil+32%22-78cm+TG/25_53&109


 
Ref 008: Cadires amb Color! 

DESCRIPCIÓ 

Decoració de les cadires amb cinta de roba tipus “tulle” i 4 globus de 12 cm. Dóna un toc elegant i alegre a les cadires 
de la teva celebració! 

 

 

Observacions i variables 

Moltes opcions de colors disponibles per adaptar-nos 
als teus colors preferits i/o a la resta de decoració de 
l’espai o la sala. 
 

Preu de 10 cadires: 45€ 
Preu de cadira extra: +4,5 € 

Complements / opcions: 
 
*Fes que surti un globus inflat amb heli de cada 
cadira: 
 
*Globus estàndard: +1,15 € Unitat 
*Globus estampats temàtics:+ 1,75 € Unitat (fes click 
per veure models disponibles) 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+varios+de+40+a+45cm/cat_39_65_141
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+colores+28cm/cat_22_43_45
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39


 
Ref 009: Futbolero 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per 1 globus de foil (Metàl·lics) “samarreta” de 60 cm inflats amb Heli, més 2 globus de làtex colors a 
triar i 1 globus de làtex “pilota de futbol”, tots els globus units amb cinta decorativa a la base formada per 10 Globus petits. Fes 
click aquí per veure colors de samarretes disponibles. 

 

Observacions i variables 

Disponible amb 4 colors de samarretes diferents. 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot moure’l 
fàcilment. 

Centre de taula:  16 € Preu 4 o + unitats: 14 €  

Complements / opcions: 

*Vaixella de colors “llisos” per a que els colors de l’equip 
preferit estiguin encara més presents: + Opcions 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globo-camiseta-de-f-tbol-26-66cm-foil-687.html
http://www.tiendadeglobos.com/globo-camiseta-de-f-tbol-26-66cm-foil-687.html
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+corazones/28_124&639
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71


 
Ref 010: Bastkebolero 

DESCRIPCIÓ 

Centre de Taula format per 2 globus de foil (Metàl·lics) “pilota basket” de 45cm inflats amb Heli, més 4 globus de làtex amb 
acabat metal·litzat colors a triar, tots els globus units amb cinta decorativa a la base formada per 10 Globus de 15 cm.  

 

Observacions i variables 

Tots els colors disponibles per adaptar el centre al teu equip  
favorit. 

En exterior cal tenir en compte que el vent  pot moure’l 
fàcilment. 

Centre de taula:  19 €  Preu 4 o + unitats 16.5€  

Complements / opcions: 

* Globus metàl·lic de forma Rodona o estrella de 23 cm amb 
nom  escrit amb purpurina  per a la Base +4,25€ 
 
* Vaixella de colors “llisos” per a que els colors de l’equip 
preferit estiguin encara més presents: + Opcions 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
*Altres opcions de Bases pel centre (no modifica el preu):  

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+l%E1tex+impreso/cat_39
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+REGALO+papel/28_124&642
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+cubo/28_124&385
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+forma+de+estrella/28_124&365
http://www.tiendadeglobos.com/Peso+corazones/28_124&639
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71
http://www.tiendadeglobos.com/Accesorios+de+mesa+lisos/cat_27_71

