!! NOTÍCIA IMPORTANT PER A LES COLLES
SARDANISTES!!
Som FILATURA TEMPRADO (BORRAS DE SEDA) FABRICANTS
DE FAIXES I INDUMENTÀRIA REGIONAL.
El principal promotor d'aquest projecte és Francisco Temprado
Albalat, és fill, nét i besnét d'empresaris del sector tèxtil, que s'han
dedicat i es dediquen a la fabricació i comercialització d'FAIXES.
Fetes en un principi amb telers manuals i posteriorment
mecanics.La empresa compta amb unes noves naus recentment
construïdes al Polígon Industrial "Les Casetes" al municipi
castellonenc de Morella (País Valencià). La maquinària que compta
l'empresa en aquests moments és molt selectiva ja que els telers,
l'ordidor i la canillera són molt difícils de trobar ja que no es
fabriquen.
En l'actualitat les faixes de serrells artesans són un article de luxe
emprat com a complement tradicional en els vestits regionals de
tota Espanya.Entre els que mereixen especial atenció per a aquesta
empresa, són "Les Colles Sardanistes de Catalunya”, per tal motiu
ens dirigim a tots vosaltres per donar-nos a conèixer com a
empresa i oferir-vos els nostres productes. El producte més conegut
de la nostra empresa és la faixa (de llana, cotó, de seda, ratllades
de cotó o de seda etc ....) però a part d'aquest producte disposem d'
més indumentària regional, per al vostre cas CAMISES,
PANTALONS, ESPARDENYES (CATALANES) tot això FABRICAT
per la nostra empresa a Morella i amb el segell de! ARTESANIA! de
la Comunitat Valenciana.Ja tenim algunes colles entre els nostres
clients i esperant que ben aviat sigueu moltes més, per seguir
vestint les vostres tradicions us adjunte una tarifa de preus per a
que pogueu valorar.Sempre tenint en compte que són productes
artesanals fabricats amb productes nacionals.En cas d'estar
interessats espere que us poseu en contacte amb Vicent, tlf.600
588 797.Quede a la vostra disposicio.Gracies .

Els preus són nets, els ports deguts i les comandes seran
pagats a contrarembolso

TARIFA DE PREUS DE FAIXES
MIDA

PREU

3X12

2,27 TALLADA

4X12

2,33 TALLADA

5X12

2,43 TALLADA

6X12

2,54 TALLADA

4X16

2,54 TALLADA

5X16

2,92 TALLADA

4X16

3,73

5X24

4

6X24

4,65

6X28

5,13

7X28

5,82

7X32

6,33

8X32

7,10

8X36

8,27

8X40

9,35

10X40

11,70

12X44

16,90

14X44

18,60

16X44

20,60

PANTALONS INFANTIL TALLA :8 (28) 10 (30) 12 (32) 16 (34)…….9
PANTALONS ADULT TALLA : S (36-38) M (40-42) L (44-46)
XL (48-50) XXL (52-54) XXXL (56-58)………………………………………………... 12
CAMISA COLOR ADULT………………………………………………………………….15
( QUANTITAT MINIMA PER AQUEST PREU 400 UNITATS )
ESPARDENYES

TALLA 18-25…………………………………….4,50
TALLA 26-41…………………………………….4,75
TALLA 42-46…………………………………….5,50

