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50 anos Sofalca com feedback positivo na Tektónica 2016

● A Sofalca voltou a marcar presença no último certame da Tektónica que decorreu na semana
passada, de 4 a 7 de maio, em Lisboa, e o feedback foi muito positivo com muitas visitas ao stand
que teve a assinatura de Toni Grilo, totalmente construído em Aglomerado Negro de Cortiça,
autoportante, sem estruturas interiores e com uma forma em onda que realçou as capacidades
deste material tão português
● Celebrando 40 e 50 anos de atividade, respetivamente, a ISOCOR e a Sofalca trouxeram as já
tradicionais e muito procuradas aplicações de isolamento e a procura dos seus clientes foi mais
acentuada nas áreas da reabilitação e recuperação de habitações que sofrem diversas patologias

(Abrantes, 12 de maio de 2016) - A Sofalca, empresa portuguesa produtora de aglomerado de
cortiça expandida, voltou a marcar presença no último certame da Tektónica que decorreu na
semana passada, de 4 a 7 de maio, em Lisboa. O feedback foi muito positivo com muitas visitas ao
stand com assinatura de Toni Grilo, totalmente construído em Aglomerado Negro de Cortiça,
autoportante, sem estruturas interiores e com uma forma em onda que realçou as capacidades
deste material tão português. No ano em que a Sofalca celebra 50 anos e a ISOCOR 40, a Tektónica
foi uma vez mais palco para a exposição do famoso Aglomerado Negro de Cortiça Expandida,
produzido pela empresa de Abrantes, desde 1966, tendo sido nas suas diversas aplicações o
responsável pelo sucesso e espanto dos visitantes.
O stand da Sofalca construído em Aglomerado
Negro de Cortiça, teve a assinatura de Toni Grilo
que conseguiu desta forma materializar um
projeto em que se pretendeu dar destaque às
características sensoriais da cortiça, cor, textura,
odor, toque, e mecânicas, pela capacidade de sendo autoportante e sem estruturas adicionais produzir, espaços físicos, paredes, muros
divisórios, salas de reunião, auditórios, lounge, e
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outras estruturas muito interessantes.
Celebrando 50 e 40 anos de atividade,
a Sofalca e a ISOCOR trouxeram as já
tradicionais e muito procuradas
aplicações
de
isolamento,
nomeadamente cobertura, caixa de
ar, sótão, terraços, piso radiante,
pavimento, betão leve com cortiça , e
as aplicações de cobertura e
isolamento pelo exterior, ETICS e
REV. "A procura dos nossos clientes
foi mais acentuada nas áreas da
reabilitação e recuperação de habitações que sofrem diversas patologias", disse Paulo Estrada,
CEO da Sofalca.
São inúmeras as características do Aglomerado Negro de Cortiça: isolamento térmico e acústico,
permeabilidade ao vapor (que permite a transpiração das habitações), 100% natural e saudável
(pois não utiliza nenhum aditivo na sua composição), eco-friendly por utilizar biomassa de autoprodução no processo produtivo, conferindo uma autonomia de 95% de energia e um baixo custo
energético, certificação A+ da qualidade do ar interior (permitindo o fluir das energias e
conferindo um ambiente e atmosfera saudáveis) e totalmente reciclável no final de vida.
Todas estas características, o facto de ser praticamente eterno e as suas capacidades mecânicas
de resistir a pesos e ser autoportante, têm feito aumentar a procura deste material em Portugal,
com a Sofalca a exportar cerca de 80% da sua produção.
As aplicações de isolamento pelo exterior Etics e REV (Revestimento Exterior à Vista) foram as
mais procuradas, podendo os visitantes ver as formas de aplicação em maquetes à escala real.
No stand podiam ainda ser vistas algumas
das novas peças de mobiliário, da
BLACKCORK,
marca
de
mobiliário
contemporâneo da Sofalca com direção
Criativa de Toni Grilo.
"Esta coleção que tem já três anos, e que
contou este ano com a presença na feira
Maison&Objet em Paris pela terceira vez
consequtiva, alia a cortiça da Sofalca maciça e 100% natural - à criatividade do
designer Toni Grilo que com o seu toque
mágico cria peças únicas", continua Paulo
Estrada.
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Os revestimentos e soluções de tratamento acústico também estiveram presentes. Um
apontamento da já conhecida marca CORKWAVE, desenvolvida com o artq. Miguel Arruda,
marcava presença.
Mas a estrela de todo o stand foi a recente
criação da Sofalca, a GENCORK. Com direção
artística do atelier Digitalab, a GENCORK
apresentava dois padrões com nove metros
quadrados cada (6m x 1,5m), que aliou o
desenho generativo computacional ao
aglomerado da Sofalca.
A continuidade dos padrões ao longo dos seis
metros de comprimento, sem replicar o
padrão, demonstrou uma possibilidade única
de revestimento contemporâneo com um material também único que se destaca para além das já
referidas características térmicas e acústicas, mas especialmente pelas sensoriais, finalizando com
um desenho tão novo, apelativo e apaixonante, tendo sido inúmeros os pedidos de orçamento e
promessas de aquisição.
Nada melhor do que no ano em que perfaz 50 anos, juntamente com a Isocor que completa 40,
oferecer um produto português que alia o lowtech de um artigo nobre e sobejamente conhecido e
aplicado, ao hightech de um desenho e técnicas computacionais que o evidenciam e o tornam
verdadeiramente único. "A criatividade da Digitalab, pela mão do Arqt. Brimet Silva, não deixa
nunca ninguém indiferente", conclui o responsável.
De referir ainda a parceria existente entre a AIP e a Sofalca que se materializou neste certame
pela cedência de 700 blocos de cortiça que serviram para a montagem de três espaços distintos,
auditório, lounge e zona de imprensa, onde se evidenciaram as capacidades construtivas e
autoportantes da cortiça. Mais uma vez a textura, a cor e o odor, assim como o toque, para além
das qualidades acústicas dos espaços, encantaram os visitantes.

Sobre a Sofalca
A Sofalca é uma empresa portuguesa que pertence ao Grupo Estrada SGPS. Foi fundada em 1966 e
encontra-se sediada em Abrantes, produzindo Aglomerado de Cortiça Expandida (ICB). A maior parte da
produção da Sofalca destina-se aos mercados estrangeiros, em especial ao mercado Europeu (França,
Espanha, Áustria, Itália, Reino Unido e Bélgica), China e Japão, e é comercializada através da Isocor Aglomerados de Cortiça, ACE., onde as vantagens do aglomerado de cortiça como forma de isolamento
com cariz fortemente ecológico são amplamente apreciadas.
A Sofalca, para além do isolamento térmico e acústico que fabrica e fornece através da sua associada
Isocor, tem vindo a apostar na resolução de problemas complicados com os quais se deparam arquitetos e
designers. A Sofalca está equipada com máquinas (CNC e outras) capazes de realizar, em cortiça
expandida, praticamente tudo o que se quiser.
Ainda na área do isolamento, a Sofalca lançou a marca CorkWave, e CorkWave Green, que permite o
isolamento térmico e acústico de paredes interiores, ao mesmo tempo que representa uma solução de
revestimento. A CorkWave resulta da parceria entre a Sofalca e o arquiteto Miguel Arruda.

Comunicado de Imprensa
A Sofalca criou também a marca de design Blackcork, lançada em janeiro de 2014 durante a primeira
edição da Feira Maison&Objet, numa forte aposta na área do design, com a direção artística do designer
português Toni Grilo. Saiba mais sobre a Blackcork em www.blackcork.pt.
Já em maio de 2015, durante a Feira TEKTÓNICA em que a Sofalca foi patrocinadora, a empresa - em
parceria com a DigitaLab -, lança oficialmente a Gencork, uma inovadora solução de revestimento acústico
e térmico que permite a arquitetos e designers cobrir espaços interiores e/ou exteriores com aglomerado
de cortiça expandida, mas com o delicado detalhe de padrões únicos, aliando a funcionalidade à
componente estética.
Para mais informações sobre a Sofalca aceda a www.sofalca.pt.

Sobre a Cortiça
A cortiça é uma matéria-prima retirada do sobreiro, que é extraída a cada nove anos sem danificar a árvore.
É um material 100% natural, biodegradável e renovável, conhecido pelas suas extraordinárias propriedades
(é leve, impermeável, isolante e extremamente resistente). Portugal é o maior produtor mundial de cortiça,
possuindo cerca de 55% da quota de mercado.
A cortiça é utilizada na construção por ser um material com excelentes capacidades de isolamento térmico,
acústico e vibrático. A Sofalca produz e comercializa Aglomerado Negro de Cortiça Expandida (ICB), que é
um produto 100% natural, composto unicamente por grãos de cortiça, que foram atravessados por vapor a
400ºC, o que provocou a sua expansão e agregação com a própria resina, conferiu-lhe a cor negra. Na
construção, o ICB pode também ser utilizado em revestimento final, interior e exterior, para além das
aplicações tradicionais.
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