PRESENTACIÓ
La missió de l'Institut Català del Suro (ICSuro) és promoure el
desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del
bosc fins al producte final, mitjançant la investigació i la innovació. A
ICSuro recolzem emprenedors i empreses consolidades a desenvolupar,
cercar finançament i promoure els seus productes amb suro.
ICSuro és un Centre TECNIO acreditat per la Generalitat de Catalunya que
ofereix solucions tecnològiques i d'innovació i serveis analítics i de control
de qualitat per dinamitzar el sector surer català i generalitzar l'ús del
material de suro aprofitant les seves propietats excepcionals i múltiples
aplicacions; des del sector vitivinícola, alimentari, automobilístic, disseny
o construcció fins al sector aeroespacial.
L'Institut Català del Suro (Centre TECNIO) és un consorci públic que compta amb
la representació de tota la cadena de valor del sector surer català. Es va crear per
Decret de Presidència l'any 1991 format pels departaments competents en
matèria d'Agricultura i Empresa de la Generalitat de Catalunya, així com, AECORK
(Associació d'Empresaris Surers de Catalunya), el Consorci Forestal de Catalunya,
la Cambra de Comerç de Girona, els Ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la
Selva, la Universitat de Girona, RETECORK (Xarxa Europea de Territoris Surers) i el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

C/ Miquel Vincke i Meyer, 13 · 17200 Palafrugell (Girona) · Tel. +34 972 305 661 · icsuro@icsuro.com · www.icsuro.com

CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS DEL SURO
El suro és un dels materials naturals més
versàtils que es coneixen degut a que reuneix un
conjunt de propietats poc freqüents. L'alzina
surera té la capacitat de regenerar el suro any
darrera any. Algunes de les seves propietats
físiques i mecàniques són degudes a les
característiques estructurals a nivell cel·lular i
l'estructura química de la paret vegetal.
PROPIETATS FÍSIQUES, MECÀNIQUES
I TÈRMIQUES DEL SURO
1. Baixa densitat i lleugeresa. Les cèl·lules de suro
tenen el 90% ocupat per aire.
2. Impermeabilitat. La suberina i les ceres
presents a la paret cel·lular fan que el suro sigui
pràcticament impermeable a líquids i gasos. Els
porus en forma hexagonal de la seva paret plens
d’aire fan que sigui inaccessible a altres
compostos.
3. Baixa transmissió de calor i bon aïllant tèrmic.
L’elevat contingut de gas, la mida de les cèl·lules i
el baix poder d’adsorció fan que tingui aquesta
propietat.
4. Aïllant acústic i baixa transmissió del so. La
baixa densitat i elevada porositat fan que la

majoria de les ones del so s’adsorbeixin i es
transformin en energia calorífica. El suro és un
corrector acústic ja que adsorbeix més del 60% de
les ones sonores que incideixen sobre la
superfície.
5. Elevada resistència al moviment o elevat
coeficient de fricció. L’efecte ventosa que provoca
la superfície de les cèl·lules fan que sigui un
propietat molt important a l’hora d’utilitzar el suro
com a material de tapament.
6. Capacitat d’amortiment. Es dona per la
deformació per flexió de les parets cel·lulars i és
una propietat molt important per algunes
aplicacions com els taps o les soles de sabata.
7. Compressibilitat, elasticitat i flexibilitat. L’alt
contingut d’aire de les seves cèl·lules permet que
es pugui comprimir fins a quasi la meitat sense
perdre flexibilitat, i recuperar la seva forma i volum
quan es deixa de pressionar. És l’únic sòlid que si
es comprimeix per un costat, no augmenta per
l’altre.

9. Higroscòpic. S’hidrata en funció de les
condicions ambientals.
10. 100% natural, reciclable i renovable. És un
material d’origen vegetal que es pot extreure
sense ferir l’arbre i es regenera amb el pas dels
anys. Permet un equilibri sostenible entre la gestió
agroforestal i l’acció de l’home. En la línia de les
actuals tendències de materials naturals i de
construcció sostenible. És un clar exemple
d’economia circular.

A Catalunya hi ha 83.000 hectàrees de sureda i
s’estima que en una producció idònia es podria
extreure 3-4 tones de suro/hectàrea a l’any.
Les propietats físiques, mecàniques i tèrmiques del
suro sense trituració ni tractaments o modificacions
són les següents:
Densitat: 120- 200kg m-3
Conductivitat tèrmica: 0.045Wm-1k-1
Resistència acústica: 1.2 · 105kgm-2s-1
Coeficient de fricció: 0.35-0.76 suro/vidre
Coeficient de difusió d’aigua: 2.6-2.9 · 10-9 m-2s-1

8. Durabilitat, estabilitat i rigidesa. La lignina i els
polisacàrids de la seva paret cel·lular li
proporcionen rigidesa i el fan resistent al pas del
temps.

Conductivitat elèctrica : 1.2 · 10-10Sm-1 a 25ºC;
1,67 · 10-13Sm-1 a 50ºC

INDÚSTRIA

ARQUITECTURA

DISSENY

L'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AECORK) va ser

distribució de solucions constructives de suro en l'arquitectura i el

creada l'any 1977 i aglutina les empreses dedicades a la fabricació i/o

disseny, ja sigui en el mercat nacional com internacional.

comercialització de productes de suro que tenen el seu centre de treball
a Catalunya. Actualment està formada per unes 30 empreses que

Els objectius de l'Associació des del seus inicis han estat

representen al voltant del 90% de la indústria surera de Catalunya.

l'assessorament en termes de qualitat i innovació del producte, la
comunicació i promoció del sector i la internacionalització de les seves

Les empreses de l'associació es dediquen a l'elaboració de taps de suro

empreses.

per a vi, cava o champagne i especialitats en suro, i a la fabricació i

Miquel Vincke i Meyer, 13 · 17200 Palafrugell (Girona) · Tel. 972 300 227 · aecork@aecork.com · www.aecork.com

www.aglocatalana.com

www.barnacork.com

www.costaquer.com

www.cromogenia.com

www.demariataps.com

www.ollerfco.com

www.escofetcork.com

www.estal.com

www.forsu.es

www.jvigas.com

www.joan-parramon.com

www.ollerfco.com

www.josepsubirana.com

www.mercadercork.com

www.tesa-cork.com

www.kliusolutions.com

www.manuelserra.com

www.qualitap.com

www.mundialcork.com

www.qualitysuber.com

www.revestimientosnaturales.com

SECCIÓ INDÚSTRIA

EMPRESA
EL TRUST (GRUP OLLER)
PRODUCTE
EL TRUST TÉ 7 PRODUCTES: Granulat 3/7
Granulat 2/3 · Granulat 1/2 · Granulat 0.5/1
Granulat Sub 2/3 · Granulat Sub 0.5/2 · Pols de suro

GRANULAT DE SURO

QUI SOM?
El Trust som una molineria de suro que
genera, majoritàriament, granulat per a la
producció de taps de cava tradicional.
Respectuosos amb el medi ambient, ens
preocupem per assolir un màxim aprofitament dels recursos naturals en el nostre
procés de transformació, vetllant per
dinamitzar la cultura surera catalana i el
benefici que això suposa per la nostra
economia i entorn natural.

PER QUÈ AMB SURO?
Dels 7 productes que tenim, els
anomenats Granulat, van destinats a
la fabricació de taps de cava
tradicional, mentre que els Granulat
Sub s'utilitzen, majoritàriament, per
la fabricació d'aïllaments. Finalment
la Pols de Suro és utilitzada per a la
fabricació de terres vegetals.

PRODUCTE

Persona de contacte
Joan Puig i Òscar Nieto
Sector Industrial El Trust I
Ctra. C-65 Km. 16,5
17244 · Cassà de la Selva (Girona)
eltrust@ollerfco.com
T. 972 46 07 51

El suro, per les seves propietats d'aïllament i baixa densitat, és un
producte natural i excepcional del qual podem aprofitar el 100%.
Tot i que gran part va destinada a fabricació de taps de cava
tradicionals, la polivalència d'aquest material permet donar sortida a
les restes que, en moltes altres matèries primeres, serien rebuig. A
més a més, treballant aquest material podem posar el nostre gra de
sorra a la dinamització del teixit empresarial així com a millorar la
gestió forestal.

GRANULOMETRIA

PES Kg/m 3

HUMITAT MÀXIMA

Granulat 3/7

3 - 7 mm

68 / 72

10%

Granulat 2/3

2 - 3 mm

66 / 68

10%

Granulat 1/2

1 - 2 mm

58 / 62

10%

0,5 - 1 mm

58 / 62

10%

2 - 3 mm

> 160

10%

0,5 - 2 mm

90 / 110

10%

> 0,5 mm

> 160

10%

Granulat 0,5/1
Granulat Sub 2/3
Granulat Sub 0,5/2
Pols de Suro

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
BARNACORK S.L.
PRODUCTE
SURO ANTILLISCANT PER COBERTES
D'EMBARCACIONS NAUTICORK
DISSENYADORS DE PRODUCTE
BARNACORK

SURO ANTILLISCANT PER A COBERTES
D'EMBARCACIONS NAUTICORK

QUI SOM?
Estem dedicats a la producció d'articles de
suro des de fa més de 75 anys. La nostra
gamma de productes comprèn aïllants per
a la construcció, suro per aplicacions
industrials o la fabricació de productes de
suro per a dissenyadors. La nostra filosofia
és “si és suro nosaltres ho tenim”.

PER QUÈ AMB SURO?
Persona de contacte
Jaume Palet
C/ Santiago Rusiñol, 14 · Nau D2
08213 Polinyà (Barcelona)
jpalet@barnacork.com
T. 933 097 783
T. 608 93 13 48

El suro antilliscant Nauticork és un producte dissenyat
específicament per a la rehabilitació de cobertes
d'embarcacions. D'aspecte similar a la fusta de teca,
però molt més econòmic, presenta una excepcional
capacitat antilliscant, inclús quan està moll. No es
degrada i és resistent a ambients marins. Es molt fàcil
de col·locar, pràcticament només es necessari un cúter
i poca cosa més. Es presenta en diferents formats:
plaques d’1x1 m, rulls d’1x16 m o bobines de 50 mm
d'amplada i 16 metres de llargada.

Web: www.barnacork.com · www.corkshopbcn.com

En el cas d'aquest producte ens beneficiem de les
principals característiques del suro. El Nauticork és
un material antilliscant, amb una excepcional
capacitat a la compressió, resistent a l'intempèrie i
que proporciona aïllament tèrmic i acústic. La
sensació de caminar descalç sense por de relliscar,
junt amb la capacitat tèrmica (mai crema ni està
glaçat) fan del Nauticork un producte estètic,
econòmic i amb una funcionalitat ideal per a les
cobertes dels vaixells.

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
CORK 2000, SL

Sub-BASE composite
de suro sota parquet,
gran resistència a la
compresió per pes,
excel·lent recuperació
i ara resistent a l’aigua.

Densitat 330 kg/m 3
Classificació foc Cfl s1
Acústica impacte LW (dB) 18
Conductivitat tèrmica 0,060 W/(m·K)
50% resina PU + 50 % pols en suro
Apte per a calefacció de terra radiant

PRODUCTE
SUB-BASE COMPOSITE SURO SOTA PARQUET
D-330 I AÏLLAMENT CONSTRUCCIÓ
DE SURO THERMACORK
DISSENYADORS DE PRODUCTE
DAVID BLANCO

D-330 COMPOSITE DE SURO EN POLS
SUB-BASE DE PARQUET COMPOSTA DE POLS DE SURO ENCAPSULAT. DENSITAT 330 Kg/m 3

THERMACORK
Aïllament per a construcció de suro natural
TERMOTRACTAT (100% material natural)
QUI SOM?
Cork 2000 està situada en una zona de
prestigi en l’elaboració de productes de suro.
Fabriquem tot tipus de productes derivats del
suro. Un producte natural i ecològic. Els
oferim la nostra gamma de productes de la
més alta fiabilitat. Utilitzem matèries
primeres seleccionades. Cuidem i controlem
el procés tecnològic. Realitzem al nostre
laboratori controls exhaustius dels nostres
productes. El nostre objectiu és col·laborar
amb els nostres clients en la recerca de
solucions als nous reptes del futur.

Persona de contacte
Yolanda Masdeu
C/ Pals 117 · Pol. Ind. Palafrugell
17200 · Palafrugell (Girona)
info@cork-2000.com
T. 972 30 41 56

Web: www.cork-2000.com

Aïllament de Suro Termotractat
Transpira evitant condensacions
Excel·lent aïllament tèrmic
Densitat elevada 110 kg/m
Excel·lent absorció acústica
El termotractat evita que el suro es
pudreixi i que sigui atacat per termites.
Més informació tècnica a:
www.aislamientocorcho.es

Aïllament construcció de suro Thermacork 100 %
natural sense cap tipus d’aglutinant ofereix un alt valor
d’inèrcia tèrmica i reducció d’acústica aèria.

PER QUÈ AMB SURO?
El suro natural és una matèria prima sostenible, que
ofereix uns resultats tècnics a nivell tèrmic i acústic
excepcionals. Aquests materials ofereixen un ambient a
la llar amb uns nivells de volàtils molt baixos,
interactuant amb les persones saludablement. La
durabilitat del suro és molt llarga, degut a que la seva
recuperació i la seva resistència al pes són molt elevats.

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
GRANULATS DE SURO
PRODUCTE
BLOC, BLOC H, GERO, MAÓ
DISSENYADORS DE PRODUCTE
FORSU

GAMMA DE PRODUCTES FORSU

QUI SOM?
En el mercat de la construcció hem
observat una creixent consciència d'eficiència energètica en els materials que
sol·licita el mercat. És des d'aquesta
inquietud que l'empresa ha desenvolupat
un additiu natural "FORSU", creant una
línia de prefabricats amb esperit ecològic i
respectuós amb el medi ambient. Seria el
nostre desig que fossin partícips del valor
afegit que es pot donar als productes
clàssics i poder oferir una millor resposta a
les necessitats del mercat actual.

President: Sr. Joan Martorell
Persona de contacte: Narcís Noguer
Carretera d’Anglès, km 1
17430 · Santa Coloma de Farners
info@forsu.es
T. 972 84 03 62
T. 690 11 81 42
Web: www.forsu.es

El FORSU és un granulat de suro. Aquest additiu
natural pel formigó li aporta una sèrie de qualitats
extres. Amb les seves propietats naturals
s'aconsegueixen uns resultats que el distingeixen dels
productes clàssics. Millora les condicions de
transport i col·locació gràcies a la reducció del pes
(15-20%), increment aïllament tèrmic, hidrofugant i
resistència al foc. Aquest granulat es comporta com
un àrid més en la pastadora, obtenint una barreja
homogènia amb un bon comportament en els motlles
de la premsa i processos d'enduriment. Gràcies a les
seves propietats és molt recomanat per a l'ús en
tancament de façanes i mitgeres.

PER QUÈ AMB SURO?
Vam escollir aquest material per les seves
característiques. Perquè és un producte natural de
primera qualitat, no contaminant, de difícil combustió, imputrescible i gran aïllant natural.
La utilització del suro en aquest producte, contribueix
a la millora del medi ambient en tots els aspectes, des
de la seva extracció contribuint a la neteja dels boscos
fins a la seva participació en el producte final.

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
CHAPEAU VERT
PRODUCTE
ECOLÒGIC DOME, CONSTRUCCIÓ SALUDABLE
DISSENYADORS DE PRODUCTE
PATRICK DEBENATH

ECOLÒGIC DOME, CONSTRUCCIÓ SALUDABLE

QUI SOM?
Chapeau Vert som una empresa que hem
dissenyat i construït un espai singular i
innovador, natural, ecològic i sà. Volem
contribuir a crear vivendes i espais que
redueixin les emissions de gasos tòxics
(CO2), a protegir el medi ambient i a crear
espais saludables pels seus habitants. La
forma i els materials permeten un
excel·lent aïllament que aporta un gran
estalvi en les despeses energètiques.

Persona de contacte
Patrick Debenath
Cambrils
info@chapeau-vert.com
+34 605 884 943

Web del producte: www.chapeau-vert.com

L'Ecològic dome es un espai habitable singular en
forma de cúpula, que aporta confort, ecologia i
salut. Fabricat amb materials naturals i reciclables
com el suro i la fusta. S'entrega en mòduls pre
fabricats, opcionalment auto muntable, de
construcció ràpida i afavorint una reducció en les
despeses de construcció i un important estalvi
energètic. Dues mides personalitzables: cúpula de
7.10m de diàmetre (planta única de 28m2) i
cúpula de 10'34m de diàmetre (planta baixa de
69m2 i primera planta fins a 46m2). Multi
funcional, per ús públic o privat, com allotjament
rural, càmpings, escoles, cases de colònies, llars
d'infants, activitats d'oci, oficines de turisme,
equipaments per parcs i espais públics...

chapeauvert

chapeauvert

PER QUÈ AMB SURO?
Buscàvem un material sà per a la façana de la cúpula, i
vam escollir el suro aglomerat perquè aporta diverses
avantatges, és un material natural, flexible, amb alta
resistència al foc, no allibera gasos tòxics, és
impermeable, té una gran durabilitat, no requereix
manteniment, absorbeix ràpidament la humitat de l'aire i
es un excel·lent aïllant acústic i tèrmic que permet un
gran estalvi energètic i constructiu. Estèticament
afavoreix la plena integració de la cúpula en un entorn
natural. Al sòl, sota l'entarimat, hi ha suro granulat,
principalment per les propietats aïllants. Es un material
sà, eco sostenible, de proximitat i que promou la
economia circular.

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
KLIU SOLUTIONS, SL
PRODUCTE
KLIUCORK
DISSENYADORS DE PRODUCTE
JORGE FERNÁNDEZ

KLIUCORK

QUI SOM?
Kliu Solutions, SL és una empresa compromesa amb el medi ambient i l’estalvi
energètic transformant un material natural
com és el suro en un material, KLIUCORK,
apte per a diferents aplicacions en el món
de la rehabilitació, l’obra nova, etc,
permetent obtenir una sèrie d’avantatges
en un mateix material. Portem les qualitats
naturals del suro a l’abast de qualsevol
família millorant el seu entorn.

Persona de contacte
Jorge Fernández
Carrer Domènech i Montaner, 9
08191 · Rubí (Barcelona)
kliu@kliusolutions.com
jorge@kliusolutions.com
T. 932 52 66 95 · 620 94 01 93

Web: www.kliusolutions.com

Kliucork és un revestiment, els components principals
del qual, són grans de suro natural i resines en base
aquosa. Kliucork està indicat per millorar tèrmicament
façanes, cobertes, terrasses, etc. Gràcies a la seva
bona elasticitat i pel fet de ser un material adherit i
continuu és especialment indicat per a terrasses i
cobertes de naus industrials. Amb Kliucork obtindrem
millora tèrmica, trencat de ponts tèrmics, perfecte
transpirabilitat, acabat estètic, solució a humitats per
condensació i de capilaritat, encapsulament de
fibrociment (antiga Uralita), aïllament acústic, etc.
Kliucork és ideal per aplicar-lo en zones costeres i
vaixells ja que no li afecta en res la salinitat del mar i
protegeix qualsevol parament ja sigui de formigó, xapa
metàlica o pvc entre d’altres, de l’òxid.

people/Corcho-Proyectado-Carol

PER QUÈ AMB SURO?
Perquè és un material natural amb múltiples
propietats aïllants, impermeables, ignífugues, transpirables, etc... que fan que puguem acostar els
beneficis de la natura a la rehabilitació i la construcció
en general.

KliuSolutions

youtube.kliu.solutions

SECCIÓ ARQUITECTURA

EMPRESA
REVESTIMIENTOS Y
SOLUCIONES NATURALES, SL
PRODUCTE
RESONA SURO
PROJECTAT NATURAL

RESONA SURO PROJECTAT NATURAL
DECORACIÓ · EXTERIORS · COBERTES (impermeable sense làmines intermitges, garantit) · TRANSITABLE (per als vianants)
TÈRMIC · LUMÍNIK (fluorescent) · FLAT PLUS (únic per aplicar amb plana, a l’ús)

PER QUÈ AMB SURO?

QUI SOM?
Som fabricants de SURO PROJECTAT de molt altes prestacions,
facilitat d’aplicació, un alt rendiment en l’execució i respectuós amb el
medi ambient. Acabat durador i eficaç per a la funció per a la que ha
estat dissenyat.
HOMOLOGUEM als APLICADORS dels nostres productes alhora que
fem un seguiment de les obres que realitzen, per garantir un procés de
qualitat del producte final i la seva aplicació.
El 100% del suro utilitzat procedeix dels boscos de Catalunya.

RESONA SURO PROJECTAT NATURAL
és una gamma de productes destinada a
aconseguir revestiments de molt altes
prestacions, facilitat d’aplicació, alt
rendiment en l’execució i respectuós amb
el medi ambient. Estalviarà temps i en
conseqüència, diners.
Disposem de varietats
úniques al mercat:

També som fabricants d’altres productes com MICROCIMENT,
RESONA SHORE (sorra de platja bicomponent), productes de
NETEJA PROFESSIONAL (desgreixadors, netejadors, desincrustants,
ambientadors i més).

FLAT PLUS: únic al mercat que permet
aplicar a plana sobre el suport (a l’ús,
sense batre), ja sigui com a producte
acabat o com a producte de reparació
d’altres aplicacions de suro projectat.

Persona de contacte: Rafael García

COBERTES: s’aplica sobre una coberta
correctament nivellada i tractada,
garantia de 10 anys. Sense làmines
intermitges, respecta la transpirabilitat i
evita humitats interiors per condensació.

C/ Ramon i Cajal 5, nave B · 08750 · Molins de Rei (Barcelona)
info@revestimientosnaturales.com
T. 93 328 38 90 · 630 60 69 48

Web:
www.revestimientosnaturales.com

resona.sa

Vàrem escollir l’utilització de suro en la
fabricació dels nostres productes per
diferents motius inherents a la filosofía de
la nostra empresa, entre d’altres per la
sostenibilitat, el respecte pel medi
ambient, les excel·lents qualitats del suro
en relació a la temperatura, el so i el seu
comportament davant el foc.
El nostre departament de R+D+i treballa
constanment en la millora específica de
cadascuna de les nostres varietats de
RESONA SURO PROJECTAT perquè
presentin la màxima eficacia i el millor
rendiment en la seva aplicació.

revestimientosnaturales

RESONA_SA

SECCIÓ DISSENY

EMPRESA
BAG DISSENY STUDIO / LIVINGTHINGS
PRODUCTE
FLAMES
DISSENYADORS DE PRODUCTE
XAVIER MORA I SANDRA COMPTE

FLAMES

QUI SOM?
BAG és un estudi creatiu assentat entre
Barcelona, Andorra i Girona. Abordem
projectes de disseny de producte a la
recerca de nous resultats, bé siguin formals,
estructurals, d’usabilitat, materials.
Entenem cada projecte com la part d’un tot,
on les vessants gràfiques o d’espai també es
contemplen i ressolen en pro del projecte.
Fruit d’aquest interès generem l’editora de
productes Livingthings.

Persona de contacte
Xavier Mora
Ronda Fort Roig, 15
17007 · Girona
info@bagdisseny.com
T. 646 072 450

Flames són uns estalvis fets d’una sola peça de suro
natural. Són les flames que no cremen, que ens ajuden
a la taula, amb les olles més calentes.
Flames amaga en si una doble funció. Per una banda
manté l’escalfó de l’olla que sigui a sobre, mentre que
si li donem la volta, esdevé les flames que no cremen,
disipant l’escalfor de l’olla que tinguem a sobre.
L'objectiu dels productes livingthings és provocar
emocions, incitar, suggerir, desencadenar una
sensació, activar un sentiment, una reflexió, un
somriure. I ho fem a través d'objectes com el Flames, o
el Voltasol, The rolling Flowerpot.
Els productes generats per l’estudi BAG Disseny per
Livingthings es troben dirigits a les persones que els
agrada prestar atenció a les coses petites: un gest, una
mirada, una llum, una olor, un so, un objecte.

Web del producte: www.wearelivingthings.com/flames-1/
Web de l’estudi: www.studiobagdisseny.com

wearelivingthings

PER QUÈ AMB SURO?
El suro és un material de gran qualitat i calidesa, que
obre un camp de possibilitats a productes propers a
les persones i les seves necessitats.
A l’estudi sentim gran fascinació per aquest material,
que continuem treballant en la generació de nous
productes.

wearelivingthing

livingthings

BAGDisseny

BAG_estudi

bagdisseny

SECCIÓ DISSENY

EMPRESA
BAHÍ&GÜELL
PRODUCTE
GAMMA DE PRODUCTES NITROCORK
DISSENYADORS DE PRODUCTE
JORDI BAHÍ PORT I JORDI GÜELL I FIGA

GAMMA DE PRODUCTES NITROCORK

QUI SOM?
Bahí&Güell som un estudi de disseny de
producte amb inquietuds per innovar
mitjançant el disseny i la fabricació de
productes vinculats a la gastronomia.
Encara que ens especialitzem en la creació
de productes en el món gastronòmic,
sempre busquem la innovació en altres
sectors. Els nostres productes van des
d'una gamma de barbacoes fins a diferents
accessoris a mida per al xef.

Persona de contacte
Jordi Güell i Figa
Rambla de la Llibertat, 22
Baixos 4 i 5
17846 Mata (Girona)

Amb la gamma de productes Nitrocork els cuiners
podran innovar a la seva cuina i sorprendre als seus
comensals amb la cuina amb nitrogen.
Ideal tant per la cocció com per la presentació a taula.
El showcooking sota 0 amb un disseny únic i cuidat
fins l'últim detall per adaptar-se a la perfecció a les
necessitats del xef.

info@bahiguell.com
T. 622 870 846
Web del producte: www.caliu.eu/ca/nitrocork
Web de l’estudi: www.bahiguell.com

vimeo.com/145364625

bahiguell

PER QUÈ AMB SURO?
Vam escollir aquest material per les seves
característiques. Perquè és un aïllant natural de
primera qualitat. Per la seva calidesa visual i al tacte
per contrarestar el fred de la cuina amb nitrogen.
També, a nivell de concepte d'estudi, vam escollir
aquest material com un element natural de casa
nostre, del nostre territori.

caliucookingdesign
bahiguell

@bahiguell

SECCIÓ DISSENY

EMPRESA
MAITE FUENTES I ECLIPSI
PRODUCTE
CORK J-M
DISSENYADORS DE PRODUCTE
MAITE FUENTES I JOAN CASANYES

CORK J-M

QUI SOM?
Maite Fuentes:
Dissenyadora d’interiors i de producte.
Joan Casanyes:
Propietari d’empresa especialitzada en
il·luminació interior, exterior i urbana.

PER QUÈ AMB SURO?

Persona de contacte
Maite Fuentes i Joan Casanyes
Licoristes, 73 · Polígon industrial
43800 · Valls (Tarragona)
maitefuentes2@gmail.com
joan@eclipsi-net.com
T. 679 833 531 (Maite Fuentes)
T. 647 953 798 (Joan Casanyes)

Web: www.eclipsi-net.com

Col·lecció d’elements d’il·luminació per a espais
domèstics i àmbits públics. Presentem una família de
lluminàries denominades CORK JM tant de suspensió
com de taula. Realitzades en suro tornejat natural i
estructures d’alumini repulsat acabat en blanc mat.
Portalàmpares E27 per a bombeta Led amb cable
tèxtil blanc i negre.

Creiem que el suro és un element noble i natural que ens
ajuda a poder treballar-lo conjuntament amb altres
materials i obtenir un resultat estètic i funcional molt
atractiu. Apostem per materials naturals degut a la seva
possibilitat de treball i a la seva bona qualitat amb el pas
del temps. El suro és un material que no passa de moda i
es pot adaptar en molts àmbits del disseny.

SECCIÓ DISSENY

EMPRESA
MAGNET CORK
PRODUCTE
INNOVATIVE ADVERTISING MEDIA
DISSENYADORS DE PRODUCTE
VÍCTOR M. ARTEAGA I AINEK ABREU

INNOVATIVE ADVERTISING MEDIA

QUI SOM?
Magnet Cork som una empresa especialitzada en dissenyar i elaborar suports publicitaris innovadors realitzats amb suro,
dirigits especialment a empreses i organitzacions vinculades al món del vi i el celler.
Entre els nostres clients destaquen cellers,
vinoteques, distribuïdors de vi, restaurants,
hotels, museus, etc.

Persona de contacte
Cesc Dalmau
Carrer Doctor Ferran, 85
08226 · Terrassa (Barcelona)
sales@magnetcork.com
T. 931 197 956

Web: www.magnetcork.com

La nostra gamma de productes
Magnet Cork, va des de discos i
taps de suro imantats i personalitzats per a col·locar en frigorífics
i taulons metàl·lics a manera de
subjectar notes i fotografies, fins
a clauers, pendrive i targetes de
visites entre d'altres.
A més de tenir una àmplia cartera
de productes, dissenyem i elaborem nous productes a petició del
client.

PER QUÈ AMB SURO?
El suro és un material noble 100% natural amb un tacte molt agradable, és
la matèria primera perfecta perquè els cellers i vinoteques enviïn missatges
personalitzats als seus potencials clients, pel fet que el suro utilitzat com a
suport publicitari ens recorda directament al vi.
Al magnetizar-lo vam aconseguir que aquests discos i taps es col·loquin en
llocs molt visibles a la llar o a les oficines, en els quals creen un impacte
contínuu i durador.
MagnetCork és la solució actual i innovadora perquè les marques
romanguin en la memòria del consumidor.

