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SOBRE NOSALTRES

Envasos d’un sol ús per a l’alimentació.

Els nostres articles: gots, coberts, plats, tovallons, estovalles, safates, bols, caixes 

de paper, films, envasos d'aliments, enciameres ...



EL GRUP

L’ambició per innovar des del primer dia.
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economia circular

Rol del Packaging en 
l’enconomia Circular.

Rol dels diferents actors 
en l’economia Circular.



rol del packaging

El Rol del packaging 
en l’actualitat:

Rol logístic

Rol comunicatiu



La fertilització del sòl

rol del packaging



rol del packaging

En l’economia circular la fertitilització del sòl arriba de materials existents i 

per l’innovació en nous materials:

Materials existents:

Bambú: La fulla de palmera d’Adaka es 
recol.lecta, es neteja, es modela i 
posteriorment es forneja a 120º per 
finalitzar l’acabat. Com a característica, 
cada peça és única. 

Pulpa: Del tractament i premsat de 
la canya de sucre s’extreuen les 
fibres de la canya que, com el paper, 
es modela per generar packaging.



Materials existents:

Innovació en nous materials: 
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PVOH: Bioplàstic. Polivinil sintètic soluble en aigua.
PHA: Polièster linial produït en la natura per la fermentació del sucre. 

PINO ÁLAMO BAMBÚ

PLA: El PLA és l’opció eco dins els plàstics, ja 
que al ser un derivat dels almidons vegetals, 
és biodegradable i es descomposa 
fàcilment.

Fusta: Els nostres productes es fabriquen a 
partir de la fusta obtinguda, en la gran 
majoria, d’operacions de neteja de boscos i 
de plantacions controlades. Treballem la 
fusta de pi, àlber i bambú.



Oferim als nostres clients una gama 100% compostable

PLA BAMBÚ MADERA PULPA I CARTRÓ
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COMPOSTABLE



PVP plat de plàstic Ø22:

72€ / el miller
PVP plat de cartró Ø23:

65€ / el miller

Comparativa de preus plàstic-cartró
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- Reciclatge
- Civisme
- Compostatge

- Comunicar
- Educar

Rol del fabricant:

Rol del distribuïdor/utilitzador: Rol de la societat:

rol dels actors



Moltes gràcies


