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NOTA DE PRENSA 

 

Tramas inaugura un establiment al centre 
comercial Splau 

 
 Amb aquesta obertura, Trames aconsegueix els 13 locals a Catalunya 

 El local compta amb 80m2 i empra a 3 persones 

 
Cornellà de Llobregat (Barcelona), 20 de març de 2019 – L'empresa especialitzada en la distribució de 

productes tèxtils per a la llar Trames ha obert les seves portes en el centre comercial Splau. El local, 

amb 80m2, compta amb una plantilla de 3 persones i ha suposat una inversió de 130.000€.  
 

La marca , un referent dins del món de la decoració, destaca per la seva relació en la qualitat i preu 
dels seus articles, així com en l'originalitat dels seus dissenys, amb un gran assortit d'articles a 

preus low cost.  

 
Situada en la planta zero del centre, en el seu interior els clients podran trobar els últims i originals 

models de jocs de llençols, fonguis nòrdiques, edredons, tovalloles o cortines, entre altres. 
 

Amb la inauguració a Splau, Tramas compta amb 90 establecimients a Espanya, França y Portugal, 13 
dels quals se situen a Catalunya.   

 

L'obertura de Trames complementa l'àmplia oferta de moda i restauració que ofereix el centre 
comercial Splau. En els últims mesos, marques com a Natura, Munic, Carl’s Jr, chök o 

Green Vita s'han instal·lat en el centre. 
 

 

Sobre Tramas 
Grup Tramas és una empresa andalusa especialitzada en la distribució de productes tèxtils per a la 

llar. A través de la nostra xarxa de botigues pròpies, oferim una àmplia gamma d'articles tèxtils; 
tovalloles, llençols, mantes, cortines… Grup Tramas S.L. genera unes vendes anuals 36 milions 

d'euros, un 25% més que l'any anterior, i amb un EBITDA superior al 5%. En l'actualitat, la nostra 

empresa compta amb més de 400 treballadors i entre els seus valors destaquen la senzillesa i la 
humilitat, el sentit pràctic, la transparència i el foment del desenvolupament professional. 

 
 

Sobre el centre comercial Splau 
El centre comercial Splau, inaugurat en 2010, és un dels principals centres comercials de 

Catalunya. Amb una afluència de més de 10,2 milions de visitants l'any 2015, disposa d'una 

superfície comercial de 54.500 m 2 , distribuïts entre 150 locals comercials de moda, oci i 
restauració. La seva ubicació en una de les zones millor comunicades de Catalunya –el Baix 

Llobregat–, els Cinemes Full –la multisala amb més sales equipades amb el sistema de so 
tridimensional Dolby Atmos del món (19 sales de les seves 28 totals) i considerats un dels millors 

cinemes d'Espanya– i la proximitat de l'estadi del RCD Espanyol, fan de Splau un centre de referència 

per a joves i famílies de tota Barcelona. 
 

 


