PREMI EMPRENEDORIA- IDEA DE NEGOCI AMB SURO
MILLOR “SUBER EMPRENEDOR”
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REAPROFITAMENT i BIO-REPRODUCCIÓ DEL SURO
Totxos cara vista de suro natural/artificial Biomorter de suro
WWW.COMSURO.NET

ALETHEA PARK, SL.
ABEL CASTAÑÉ CALLÍS
info@aletheapark.net
c/ Ramada, 3 08500 VIC
Tfons. 34 605031805 - 34 634242581

Objectes surants

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.
Vídeo: https://vimeo.com/145364625
Web producte: http://www.caliu.eu/ca/nitrocork/
Web estudi http://www.bahiguell.com

bahí&güell - Jordi Bahí i Jordi Güell
Rambla de la Llibertat n22 baixos 4 i 5 Mata, 17846 (Girona)
info@bahiguell.com - 622 870 846 / 699 269 077
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El sistema placork es basa en la unió de suro natural amb un acabat de guix de 13 mm
de gruix . S'utilitza en aplicacions per a aïllaments acústics. És molt efectiu tant per a
sorolls aeris com d'impacte i absorció acústica. També presenta bones prestacions com a
aïllant tèrmic. El sistema placork és un producte idoni per eliminar sorolls veïnals.
Econòmic i fàcil de col·locar, combina la capacitat aïllant del suro amb l'acabat del guix .
L'aïllament serà mes efectiu com més gran sigui el gruix de l'aïllant.

Barnacork S.L.
Santiago Rusiñol, 14 Nau D-2
08213 Polinya (Barcelona)
93 309 77 83
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Corkutis és una pell de suro que es pot aplicar a una sèrie d'objectes per tal de protegir-los de la calor,
esquerdes, etc. És una solució flexible, emmotllable, resistent a l'aigua i la pell que es pot aplicar a diversos
objectes que necessiten protecció d'aïllament tèrmic: envasos de vidre, pinces per rostir a la graella, tasses de
cafè, iPhone?, cotxes ?, ... Feta de grans de suro i làtex natural, Corkutis és totalment renovable i
biodegradable.
Corkutis resultats d'un impuls d'utilitzar grans de suro, una subutilitzada subproducte de la indústria del suro, i
crear formes 3D sense necessitat d'utilitzar la seva biodegradabilitat.

Corkutis - Pöko Design
petz@helloyok.com – 647885031
www.pokodesign.com - Barcelona

Col.lecció d’elements d’il·luminació per a espais domèstics i àmbits públics.
Lluminàries de suspensió Cork - JM
Estructures i pantalles en suro torneixat natural i alumini repulsat acabat
blanc mate o metacrilat blanc mate.
Portalàmpares E27 per a bombeta Led ò incandescent. Cable textil de
4,00mts. de llargada amb floró de sostre o amb endoll.

Maite Fuentes : maite@maitefuentes.com
Joan Casanyes : joan@eclipsi-net.com
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Donar valor a retalls de laminats de suro a través del disseny de diferents
productes adhesivats amb cartró i transformats a partir de la tècnica
“Origami”. Com a exemple presentem el disseny d’un porta-setrills.
Altres posibles dissenys:
Estantería i Taula

DissenysDePaper – David Alesanco Jou
Sant Antoni, 1 Salt – Móbil: 646079895
info@dissenysdepaper.com

Flames són uns estalvis de sobretaula realitzats a partir d’una sola peça de suro natural.
Com el seu nom senyala, recorden les flames del foc, tot i que aquí l’objectiu es no cremar-se.
A més estan especialment dissenyats per obtenir un doble ús, per una banda, disipen la calor a poc a poc,
mentre que per l’altre, mantenen l’escalfor del menjar, mentre esperem que arribi el darrer dels invitats

Emprenedors: Xavier Mora i Sandra Compte - 646 072 450
Dades Empresa editora : www.wearelivingthings.com - Livingthings info@wearelivingthings.com
Dades Estudi de Disseny: www.bagdisseny.com - Estudi BAG Disseny info@bagdisseny.com
Adreça: Ronda Fort Roig 15, Girona

JOGUINES ECOLÒGIQUES
SURO NATURAL, KM 0.

HORY CREACIONS
– Ovidi Alum i Cristina Valls
c Riera Alta, 38 1r BLANES hory@hory.cat 659001706

Material de revestimiento de fachadas, cubiertas, terrazas, tejados industriales,etc, en base a corcho natural y resinas en base
agua para, entre otras cosas, mejorar energeticamente las edificaciones. Producto impermeable, transpirable, natural, elástico,
continuo,encapsulante de fibrocemento, etc.

https://www.youtube.com/channel/UCBRoxzXfAcn4VnrhHr6c5Sw?
view_as=public

KLIU SOLUTIONS S.L.
C/ DOMENECH I MONTANER 9, 08191-RUBI ( BARCELONA )
WWW.KLIUSOLUTIONS.COM
932526695

Composite de suro per volums estructurals a nàutica.
Aporto quilla del producte 2Dive-c com a exemple.
https://vimeo.com/163728038

Kms Studio per Joaquim Melchor
La Garriga, 46 17200 Palafrugell
jmr@artcont.com +34 659 493078

Taps en Context
Una app per col·leccionar records de celebracions i esdeveniments a través dels
taps de suro. Un espai social on guardar i compartir aquells moments especials de
celebració amb familiars i amics.

Milgrams – Miquel Roig
637880326
mroig@milgrams.cat
Parc Científic I Tecnològic UDG
Edifici Narcís Monturiol P1- B04

Bicicleta-joguina sostenible d’interior per a nens de 2 a 4 anys feta a partir d’ensamblatjes per que el nen pugui montar la
seva propia bicicleta y utilitzarla a casa.
Cadascun dels materials de My Homy Vroom Vroom formen part del sistema circular. Dit d’una altra manera, està
concebuda tenint en compte un sistema de recuperació i reciclatge dissenyat de forma responsable amb el medi ambient i
la utilització del qual és absolutament segura. https://vimeo.com/172902235

Ferran Gesa
ferrangesa@gmail.com
663356592

Caterina Vianna
vianna.caterina@gmail.com
610467108

Nino White és un portaespelmes fet a mà realitzat per mitjà d'un simple tall en una ampolla de 'Prosecco'
italià, aquesta obertura et permetrà reemplaçar l'espelma que alberga en el seu interior. L'element en suro et
permet portar Nino White on vulguis sense cremar-te per compartir i crear moments especials en qualsevol
lloc: a la teva terrassa, jardí o menjador. L'esfera de suro pot semblar un petit detall però en realitat és un
element imprescindible en aquesta peça. El suro és un fantàstic aïllant tèrmic i això permet que aquest porta
vela sigui fàcil de moure d'un lloc a un altre tot i que l'espelma està encesa. A més a més confereix a la peça
una estètica molt original i atractiva.

Nino Lantern – Lucirmás
info@lucirmas.com –636661743
C/ Llull, 70 - Barcelona

La corxera és un aïllant adaptable que manté la temperatura de les ampolles tant de vi com de cava. Les
qualitats aïllants del propi suro permeten que un cop a taula, el vi mantingui la temperatura de servei òptima i
el cava conservi durant hores la seva frescor.
Sotallauna són estalvis de sobretaula dissenyats especialment per a les llaunes de cargols.Estan elaborats
íntegrament amb suro, 100% natural. Mantenen l’escalfor de la llauna, alhora que t’ajuda a servir les típiques
llaunes de cargols a taula.

Sotallauna i Corxera – 5ets
5quets@5quets.cat – 645 530 303
Tàrrega

Estirataps d’alta gama fabricat a partir d’un mecanisme d’última generació
patentat, sobre el que es munta un cos o mànec fet amb suro 100% natural de la
millor qualitat “flor seleccionada” i que incorpora una aplicació totalment
innovadora en procés de patent, per facilitar de forma òptima la portabilitat i
localització del producte per part de l’usuari.

VÍKTOR ARTEAGA
Víctor M. Arteaga
C/ Doctor Ferran, 85 – 08226 Terrassa
va@arteagacreative.com - 931197956
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Volto és un utensili de taula per condimentar aliments. Integra el concepte dos en un, gràcies a la divisió del
recipient, apte per qualsevol espècie en pols. Les línies simples i cuidades fan d’ell un objecte maco i funcional,
amb les proporcions adequades per a una bona estabilitat. L’ús del vidre i el suro, materials naturals i
tradicionals, li donen un aire mediterrani, sent a més reciclables i aptes per al contacte amb aliments. Una
característica interessant de Volto és el seu tap al biaix, que permet la sortida del condiment amb un simple gir,
sent un objecte ergonòmic i agradable de fer servir.

Volto – Mireia Rius
mireia@volto.es – 627433179
C/Francolí 59 2n 1ª Barcelona

