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S’ha inaugurat oficialment el nou Showro-
om de BOS1964, l’acte va tenir lloc l’11 de 
novembre d’enguany.
 S’ha creat un espai en el centre de Bar-
celona de 300 m2 en una planta única amb 
l’exposició del mobiliari més exclusiu de 
BOS1964 en un ambient de disseny.
 El Showroom té com objectiu recolzar 
als seus col.laboradors en els seus projec-

tes o presentacions.
 L’espai està estratègicament ubicat 
en el centre de Barcelona, en l’avinguda 
Diagonal, nº456, entre Passeig de Gràcia 
i Rambla Catalunya. El seu horari de cara 
al públic serà de 9:00 a 14:00 i de 15:00 
a 19:00. Es pot trobar més informació a la 
pàgina web: 
www.bos1964.com.

Troll i  Led&Co, la divisió especialitzada 
en tecnologia led de Troll, han col.laborat 
en el singular projecte d’il.luminació de 
l’Interior de la Nau Central de la recent-
ment consagrada Basílica de la Sagrada 
Famíl ia,  en estreta col .laboració amb 
l’equip d’arquitectes que lideren la con-
tinuació de l’obra. El projecte respecta la 
particular rellevància que Gaudí donava 
a la integració de la llum en els seus es-
pais arquitectònics. S’han desenvolupat 
lluminàries específiques adaptades a les 
singulars aplicacions descrites per l’in-
signe arquitecte, obtenint una completa 
integració de la il.luminació artificial en 
l’arquitectura, sense interrompre l’apor-
tació de llum natural.

La reforma integral de la sala de catas de 
Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia, 
creació de Zaha Hadid, el sistema d’il.lumi-
nació “Honeylight” obra de Miriam Cabanas 
Ballbè i Gerard  Bertomeu Farnós i la taula 
per nens “Mawi”, dissenyada per Cristina 
Borda, han estat els guardonats amb el 
“Premis Corian de Disseny 2010” en la seva 
quarta edició.
 Fora de concurs es va premiar també 
a la Fundació curArte, organització sense 

ànim de lucre, que té per objectiu millorar 
la qualitat de vida dels nens hospitalitzats 
amb intervencions psicosocials orientades 
a promoure el joc, la creativitat i l’art.
 Els Premis Corian, creats per DuPont Ibé-
rica amb l’esperit de ser font d’inspiració 
per professionals d’Espanya i Portugal, es 
van instaurar al 2004 amb caràcter biennal 
i tenen la finalitat de distingir instal.lacions 
realitzades amb la tecno-superfície DuPont 
Corian i els millors dissenys de producte.

Arriba Imagik de la mà de Profiltek, una tec-
nologia pionera en el món que neix per fer-
nos somiar. Una tècnica d’impressió digital 
directa sobre vidre que revoluciona el món 
de la decoració permetent personalitzar el 
vidre temperat amb qualsevol disseny.
 Aquest és el resultat del treball de l’equip 
d’investigació de Profiltek, que ha aconse-
guit desenvolupar una tecnologia amb la 
que aplica, mitjançant capçals, les tintes 
orgàniques translúcides que utilitza Imagik, 

que pot fixar qualsevol color sobre el vidre 
ràpidament i garantir la total transparència 
del material.
 La nova tècnica obra un món infinit de 
possibilitats a dissenyadors, interioristes, 
arquitectes o amants de la decoració. En la 
primavera de 2011 es llençarà oficialment 
la seva comercialització per poder custo-
mitzar els espais de bany. Profiltek, per la 
seva banda, té preparats una col.lecció de 
gràfiques i imatges com a suggeriments.

BOS 1964 obre un Showroom al centre de Barcelona 

La Sagrada Familia és il•luminada per Troll i Led&Co

Guanyadors dels Premis Corian de Disseny 2010Profiltek crea 
un sistema d’impressió digital sobre vidre

La Fira Hàbitat acull en l’apartat d’avant-
guarda, a RED, una nova Associació d’Em-
preses de Disseny que ha estrenat un espai 
comú de 3.000 m2 ocupat per 22 empre-
ses punteres en el disseny espanyol més 
avantguardista, com LZF Lamps, Koo Inter-
nacional, Sancal, Now Carpets, Vondom, Ex-
pormim, Rs Barcelona, Tecnología y Diseño 
Cabanes, Temas V, Inbani, Tres Tintas, Gan-
dia Blasco, Gan, Joquer, Viccarbe, Nanimar-
quina, Lladró, Estiluz, ABR, Kendo, DRT.
 Entre elles es troba el Grup Kettal, guardo-
nat amb el Premi Nacional de Disseny 2010 
atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació. 
El Grup Kettal, considerat com el major grup 
fabricant de mobles de jardí de gamma alta 
a Europa, dissenya els seus mobles combi-
nant creativitat, personalització, innovació i 
una moderna producció. Kettal desenvolupa 
productes específics per a cada projecte.

Triennale Design Museum presenta per pri-
mera vegada “Antibodies, Fernando i Hum-
berto Campana 1989-2010”, una exposició 
de Vitra Design Museum.
 La mostra posa en relleu les caracterís-
tiques d’una obra molt conscienciada amb 
el reciclatge, on barregen material natural 
i artificial, i trobem també la simultaneïtat 
de les cultures esbossant una imatge fas-
cinant dels nostres temps. Des dels seus 
inicis fins al present, el treball dels germans 
dissenyadors camina entre el disseny i l’art. 
L’exposició dedica especial atenció al mèto-
de de treball dels Campana, influenciat per 
diverses fonts d’inspiració: fabel.les, cine-
ma, música, Belles Arts... Es podran veure 
treballs personals, de col.laboracions amb 
tallers externs i companyies internacionals 
com Alessi, Edra o Vitra, que es mostraran 
juntament amb els seus projectes més re-
cents. L’exposició suposa la visió més com-
plerta del seu treball fins ara.

RED ocupa 
3.000 m2 en la Fira 
Hàbitat València

Milà acull la mostra 
més complerta dels 
germans Campana


