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A actividade de Aspaber S.L Centro Especial de Emprego 
desenvólvese desde o ano 2000 no mercado aberto con 

criterios de e�ciencia, competitividade e calidade. Contamos cun 
axeitado soporte tecnolóxico que respalda as distintas liñas de negocio 
nas que nos temos especializado (reparación de produtos plásticos, 
xestión de puntos limpos, limpezas, xardinería, carpintería, escaiola, 
manipulados corporativos,...). 

Non podemos esquecer que a nosa actividade como empresa responde 
a un primeiro obxectivo: crear postos de traballo para persoas con 
minusvalidez intelectual. Consideramos que a ocupación laboral é o 
medio máis importante do que dispoñemos para conseguir a súa 
integración e normalización dentro da comunidade. 

Desde a base deste imprescindible compromiso social, aproveitamos as 
nosas fortalezas, o que nos fai diferentes, pero tamén únicos. Sacamos 
partido dos nosos medios e da nosa longa experiencia para asentarnos 
no marco da economía social e dar un servizo aos nosos usarios e á 
sociedade en xeral.

Os éxitos de Aspaber SL son medibles en satisfaccións, pero tamén en 
números. Entre algúns dos nosos contratos está o encargo das molduras 
personalizadas para as tendas de Carolina Herrera en Suramérica ou as 
concesións administrativas �rmadas cos concellos da Laracha, Malpica e 
Carballo para limpeza viaria, de centros públicos e a xestión de puntos 
limpos. Logros alcanzados grazas ao noso compromiso co traballo e os 
requisitos de calidade do cliente.



SOLDADURA

PLÁSTICA

Defendemos
unha empresa sostible

en todas as súas
dimensións



SOLDADURA PLÁSTICA

Reparación de produtos plásticos. Dámoslle unha segunda vida a materiais danados ou afectados polo 
vandalismo. Pensamos en clave R (reducir, reutilizar e reciclar).

Aplicación de novas técnicas para reparación de:

A soldadura plástica 
é aplicable en todas as marcas, 
formas e tamaños, cunha paleta 
de ata 22 cores.

aspaber S.L.

SOLDADURA
PLÁSTICA

Contedores do lixo
Caixas de almacenaxe
Mobiliario urbano
Material deportivo e lúdico
Pezas de vehículos agrícolas
Depósitos de auga



XESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Comprometidos 
co noso traballo 

e co medio
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XESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Xestión de puntos limpos
Atención e administración profesional de 
puntos limpos con persoal especializado e uso 
de TICs. Control e xestión informatizada en 
tempo real a través dunha ferramenta propia 
manexable a través de tablet ou ordenador.

Xardinería
Limpeza e mantemento de zonas verdes en 
áreas urbanas e rurais.

Reparación 
de mobiliario urbano
Arreglo de bancos, papeleiras, valos, etc.

Limpezas 
Melloramos e innovamos sempre. Colabora-
mos co Instituto  de Biomecánica de Valencia 
para adaptar os nosos postos de limpeza varia 
e optamos con éxito a concesións municipais.

Desenvolvemos unha 
ferramenta TIC propia 
para a xestión de 
puntos limpos.

Recollida de residuos no centro e 
a domicilio.
Clasi�cación dos materiais e envío 
a reciclaxe.

Limpeza de interiores tras a xornada lectiva 
ou laboral.

Limpeza das contornas de areais en 
pretempada e tempada estival.

Expertos en manexo de maquinaria de 
alta produtividade e tecnoloxía de 
última xeración.

Limpeza varia e mobiliario urbano

Praias

Centros educativos e edificios públicos



MANIPULADOS

Materializamos 
os pequenos detalles

que consolidan a imaxe
dunha empresa



Manipulados para a Deputación da Coruña, Conservas Calvo,
Corporación Voz de Galicia e Grupo Inditex.

Xestión de pedidos:

Transporte propio

Und.
Día/2.000

MANIPULADOS CORPORATIVOS

Xestión integral do proceso desde a recepción do material 
ata a saída de almacén.

Realizamos:

Ensobrado e etiquetado 
Envasados e retractilados 
Reconto e inventariado
Almacenaxe
Envíos postais (nacionais, internacionais)
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MANIPULADOS



CARPINTERÍA

Contamos 
con talleres

profesionalizados
e versátiles



Capacidade de resposta para atender produ-
cións seriadas ou encargos individuais para 
operacións concretas.

Valos para Parques Galopín SL e outros produtos a medida.

Palés (todas as medidas)
Embalaxes para industria 
Caixóns e caixas de medidas variables
Marcos 
Premarcos
Prensas de chapa marina
Mobiliario xardín 
Mobiliario parques infantís
Mobiliario interior (baúis, pizarras rústicas,…)
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CARPINTERÍA

• Produción estandarizada ou personalizada • Capacidade para grandes pedidos • Transporte propio a obra • Servizo reparación postventa • Maquinaria de última xeración • Uso de madeira sostible •



ESCAIOLA

Apostamos
pola excelencia
en todas a súas

dimensións



Contamos con máis de 300 referencias
de escaiola no noso catálogo.

Traballos por encargo para todos os sectores, adaptando as referencias 
propias aos requisitos do cliente ou creando modelos exclusivos para 
proxectos singulares nos que se coida o mínimo detalle.

Pezas a medida
Reconstrución de molduras antigas
Per�lería cartón-xeso 
Pranchas, molduras, �oróns, placas 
Venda de ferramentas e produtos especializados 
(Placo e Roger Modelin)
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ESCAIOLA

• Produción industrial ou personalizada • Capacidade para grandes pedidos • Transporte propio a obra •



HOSTALERÍA

Estamos equipados
con máquinaria de

última xeración para
responder a pedidos

de gran volume



Achegamos 
valor engadido 
a costumes diarias.

aspaber S.L.
HOSTALERÍA

CONFECCIÓN DE PANOS DE MESA 

Panos de papel branco para uso en 
comedores de empresa, escolares ou no 
sector da hostalería en xeral.

Paquetes de 100 unidades
Medidas 33x33 cm
1 capa
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