Web Summit 2017
A GENCORK é uma marca de soluções de revestimento de cortiça que explora a simbiose entre
o material low-tech e os processos high-tech. O aglomerado de cortiça expandida, 100%
natural e sustentável, é transformado através do design generativo algorítmico e dos
avançados processos de fabricação digital, expressando uma nova estética formal. Este
sistema criativo e disruptivo não só otimiza as propriedades térmicas e acústicas, como
também acrescenta valor artístico às paredes tradicionais, oferecendo aos clientes um leque
de opções ambientalmente sustentáveis, estruturalmente funcionais e visualmente apelativas.
É a partir da génese da nossa marca Gencork que entendemos fazer todo o sentido usar de
novo WEB Summit 2017, para mostrar as potencialidades de material tão nobre e tão único. A
cortiça, adaptada ao futuro e as novas tecnologias.
No seguimento do êxito da participação em 2016, foi mútuo o interesse das Direcções da
Sofalca e da Web Summit em continuarem com esta parceria de utilização de cortiça – da
Sofalca com a Gencork e a Blackcork, bem como blocos para a construção de auditórios e
zonas de reuniões.
A Blackcork disponibilizou mesas e cadeiras da sua linha CUT para alguns palcos, a Gencork
revestiu os 3 Pitch com padrões generativos a priori e a posteriori, Corkdelaunay 3D / 2D;
Corkdelaunay 2D e Corktriefild. Na zona vip no Pavilhão Multiusos, salas de estar, de refeições
e zona de lazer foram usados mais 3 padrões diferentes, CorkWirkl, Corkhexran e Corktriangle.
Os Corkhaedrons da Gencork também por lá andavam, quer como decoração pura, iluminação
com a versão Corkhaedron light e trilight, mas também como banco, demonstrando uma
enorme versatilidade no seu uso.
A utilização de cerca de 750 blocos de aglomerado de cortiça expandida de grandes
dimensões, a delimitar as zonas de reunião e de descanso, culminavam a participação da
Sofalca.
A associação a tão grande evento tecnológico coloca-nos num patamar de exigência na
resposta aos desafios cada vez mais exigentes e demonstra a capacidade da cortiça e da
Sofalca, se adaptarem e transformarem com as novas tecnologias a usos tão contemporâneas
e tão inimagináveis há meia dúzia de anos atrás.
Queremos assim manter-nos no topo inovação e na mudança de paradigma no uso de uma
material tão nobre e tão antigo como a cortiça expandida.
Os nossos 50 anos de experiencia na transformação desta cortiça conferem-nos uma

capacidade, quase sem limites.
Foi um prazer participar num evento tão importante para o futuro do Mundo e com tanta
notoriedade, e ter a confirmação do interesse mundial pela cortiça não só como material de
isolamento e construção mas igualmente no Design seja de paredes seja de mobiliário.
Devido ao extremo agrado da direção da Web Summit, ficou acordado manter a parceria com
a Sofalca para as próximas edições da Web Summit a decorrer em Portugal.

