
 

Descripció: Pot amb tapa de rosca  

Procés en el que es genera: Transport fil mèdic 

Pes per unitat:  
Mides per unitat: 14x3 1,5 litres 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Pot amb tapa de rosca 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Peces de cinta transportadora  

Procés en el que es genera: Transport cereals, ciment, 
àrids, altres 

Pes per unitat: Variable s/mida 
Mides per unitat: 32 ample  x 
llargada segons disponibilitat 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Cinta transportadora 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Capsa de plàstic amb base foradada  

Procés en el que es genera: Transport de tubs d’assaig 

Pes per unitat:  
Mides per unitat: segons caixa. 
Diferents formats 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Capsa de plàstic amb tapa foradada 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Cubell de plàstic amb tapa  

Procés en el que es genera: Envasat de peces de coure 

Pes per unitat: Variable s/mida 
Mides per unitat: 16,5x12x7,5 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Cubell plàstic amb tapa 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: cangilons de Nylon 
 

Procés en el que es genera: manteniment sistemes de 
de càrrega, elevació i transport de productes a granel 

Pes per unitat: 1 kg aprox. 

Mides per unitat: 22 cm x 30 cm x 
17 cm 

Altres informacions:  Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Cangilons 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: mànega contra incendis. Hi ha de diversos 
tipus.  
 Procés en el que es genera: revisió i substitució de 
material de contra incendis.  

Pes per unitat: variable segons 
llargada (a partir de 2 kg aprox.) 

Mides per unitat: 20 – 30 metres 

Altres informacions:  Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Mànega contra incendis 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Residu de goma derivat d’un procés d’injecció 

Procés en el que es genera: Injecció de goma 

Pes per unitat:  150g 

Mides per unitat: N/A 

Altres informacions: Són barreges de 
goma vulcanitzada i no vulcanitzada de 
diferents dimensions després d'un 
procés d'injecció 

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    

  

 

Gomes de cautxú vulcanitzat y no vulcanitzat 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Taps de suro 

Procés en el que es genera: restauració 

Pes per unitat:   
Mides per unitat: 4,5 cm de 
llargada i 2 de diàmetre 

Altres informacions: poden estar 
tacats de vi 

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Taps de suro 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Es tracta de la minva restant un cop es talla 
la bobina  
 Procés en el que es genera: Producció tèxtil.  

Pes per unitat: la major part entre 
6 i 9 kg i alguna fins a 20 kg 

Mides per unitat: entre 1.500 i 
3.000 m amplada aprox. 2-3 cm 

Altres informacions: Cotó la 
major part, algunes cotó-lli Fotografia del material 

Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Minves de bobina de teixit tèxtil 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

 
  
                                                     

Descripció: Juntes de cautxú  
Procés en el que es genera:  
Residu puntual fet servir en procés industrial  

Pes per unitat:   ND 
Mides per unitat: ND 

Altres informacions:   
 
Recurs puntual 

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

JUNTES DE CAUTXÚ 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

 
                    

Descripció: Talls en bon estat de viscoelàstica, làtex i 
espumes de diferents mides 

Procés en el que es genera:  Procedent de la fabricació 
de matalassos. 

Pes per unitat:   
Mides per unitat: diferents mides 

Altres informacions 
Fotografia del material 
  

 

PECES DE VISCOLÀSTICA, ESPUMA  I 
LÀTEX 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 
 

 

Descripció: Restes de flock; petits filaments de poliester, 
poliamida, cotó, en diferents colors i mides.  

Procés en el que es genera:  Procedent del procés de 
fabricació del flock a partir de grans filaments.  

Pes per unitat:  Densitats i mides 
variables 
Mides per unitat: Variables 

Altres informacions:   
Fotografia del material 
  

 

RESTES DE FLOCK 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 
 

  
                                              

Descripció: Membrana de cautxú  
Procés en el que es genera:  
Rebuig de procés productiu  

Pes per unitat:   ND 
Mides per unitat: ND 

Altres informacions:   
Retalls de membrana monocapa per a 
impermeabilitzar cobertes, vulcanitzada al 100% i 
fabricada amb cautxú sintètic EPDM; pot presentar 
decoloracions i/ algunes porositats.  Les dimensions 
de longitud i d'amplada són variables, l'espessor 
oscil·la entre els 0,5 i 2mm. 

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

MEMBRANA DE CAUTXÚ VULCANITZAT 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 
 
  

                              

Descripció: Moqueta firal de diversos colors.  

Procés en el que es genera:  
Ús en fires i exposicions. Un únic ús. 

Pes per unitat:   ND 
Mides per unitat: ND 

Altres informacions:   
Des de 500m2 (mínim) a quantitats 
més grans.  Recurrent. Si hi ha 
interès, s'informarà de la previsió 
de calendari i volums disponibles. 

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

MOQUETA FIRAL 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Peces de porexpan utilitzades per l’embalatge 
de peces per al seu transport 

Procés en el que es genera:  Desembalatge de peces que 
entren a la planta per al seu processat. 

Pes per unitat:  +/- 1 kg/peça 
Mides per unitat: 1.2m x 0.8m 

Altres informacions:  generació 
aproximada de 150 unitats/més Fotografia del material 

  
 

POREXPAN 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 
 
  

                                        

                

Descripció: Testos de plàstic  
Procés en el que es genera:  
Rebuig de procés productiu  

Pes per unitat:   ND 
Mides per unitat: ND 

Altres informacions:   
Dues mides de testos de plàstic de 
5,5 cm i 14 cm de diàmetre 
respectivament,  de pes lleuger.  Fotografia del material 

Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

TESTOS DE PLÀSTIC 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Cilindres de cartró que es troben dins de les 
bobines de les etiquetes dels productes 

Procés en el que es genera:  Procedent del procés 
d’etiquetat dels productes a partir de bobines d’etiquetes 

Pes per unitat:  +/- 1 kg/peça 
Mides per unitat: Alçada 55.5cm / 
Diàmetre 16.7cm / Gruix=0.8 cm 

Altres informacions:  generació 
aproximada de 325 unitats/més Fotografia del material 

  
 

CILINDRES DE CARTRÓ 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció:  

Procés en el que es genera:   

Pes per unitat:   
Mides per unitat:  

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Acumulador tèrmic dur 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció:  

Procés en el que es genera:   

Pes per unitat:   
Mides per unitat:  

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Acumulador tèrmic tou 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: trosso de fusta  

Procés en el que es genera: treballs de fusteria  

Pes per unitat:  fins 1 kg 
Mides per unitat: varis 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Fusta (teca) 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: Cap (corda utilitzada a bord d´un vaixell) 

Procés en el que es genera: Navegació 

Pes per unitat:  approx.1-3 kg 
Mides per unitat:  
Diàmetre: de 0.83 mm a 30 mm 
Llarg: fins 1.20 m 
Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Cap (corda utilitzada a bord d´un vaixell) 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: ANELLES DE PLÀSTIC DE COLORS 

Procés en el que es genera: Encintat 

Pes per unitat:  8 g. / 4 g. 
Mides per unitat: Ø ext. = 6 cm 
Ø int. = 5.5 cm /  

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

ANELLES DE PLÀSTIC DE COLORS 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Descripció: ENVASOS BUITS  

Procés en el que es genera: Muntatge 

Pes per unitat:  112 g / 78 g 
Mides per unitat: 10cm*8cm*17.5cm / 
9.5cm*9.5cm*20cm 

Altres informacions:   

Fotografia del material 
Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

ENVASOS BUITS 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 



 

Procés en el que es genera: > SiO2 90,72%, Al2O3 
4,78%, Fe2O3 0,07%, CaO 0,24%, K2O < 3,20%,  
Humitat < 0,5 
% Fotografia del material 

Important: inserta la imatge del material  
clicar botó dret, canviar imatge, escollir la imatge del material i inserta-la    
  

 

Sorra Silícia 

Important! l’empresa es compromet a portar una mostra del material acceptat per l’organització el dia de la sessió així com retirar-ho sinó 
s’acaba lliurant a potencials interessats en el marc de la jornada. Atenció! No s’acceptaran materials perillosos 
 
Descripció: Sorra Silícia Pes per unitat:  Indeterminat 

Mides per unitat: Indeterminat 

Altres informacions:   


