TORU és una jove empresa
que dissenya i produeix
mobles senzills amb
materials exquisits.
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TORU
TORU és una jove empresa que dissenya i produeix
mobles senzills amb materials exquisits. Les nostres col·leccions es caracteritzen per l’ús de la pell
d’alta qualitat, produïda localment amb els més alts
estàndards de fabricació, sempre amb cuir de curtició vegetal. Això és el que ens motiva: explorar les
propietats del cuir per al disseny d’objectes.Experimentar amb el material per crear formes originals
amb qualitats simbòliques, estètiques, però també
tàctils. Tots els nostres productes estan fets a mà
per artesans locals, i són peces úniques o fabricades
en petites sèries. Dissenys emocionants, capaços de
durar molts anys.
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La sala on s’adobaven les pells
i actualmente el showroom de
TORU.

Jordi Ribaudí, fundador
i responsable de disseny
de TORU.

Fundada el 2015 per Jordi Ribaudí, l’empresa amb seu
a Igualada (Barcelona) té les seves arrels en la indústria
local de la pell, i està situada en una antiga fàbrica de
curtits del segle XIX. La història de la creació de Toru
es remunta a l’any 2005, quan Jordi Ribaudí decideix
traslladar el seu estudi de disseny de producte molt a
prop d’on la seva família havia regentat una fàbrica de
cuirs. Aquest any arriba a un acord amb els propietaris
d’una antiga adoberia per restaurar l’edifici i instal·lar-hi
el seu estudi.
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Des de l’any 2008, amb l’estudi funcionant a la tercera
planta, l’edifici ja restaurat es converteix en espai d’exposició i, alhora, de promoció de la recuperació del barri
i les seves antigues fàbriques. El 2009, i paral·lelament
a la seva activitat com a dissenyador, Ribaudí s’alia amb
un grup de creadors per iniciar el projecte Recstores
amb l’objectiu de fer visible el patrimoni arquitectònic
mitjançant la instal·lació temporal de botigues “popup”
en adoberies abandonades. A partir d’aquest projecte i
gràcies al veïnatge, comença a establir contacte i amistat
amb els adobers de la zona. La proximitat amb aquests,
el fet de conèixer els seus processos i les possibilitats
del material li permeten explorar, experimentar i, finalment, crear amb el cuir. Així, va naixent una col·lecció
de peces que l’any 2015 es converteixen en el projecte
TORU, una barreja d’idees i sensacions transformades
en objectes.
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Cuir
Toru produeix totes les seves
col·leccions exclusivament amb
cuir de curtició vegetal a partir de
la pell de boví tractada amb extractes del castanyer, la mimosa i el
quebratxo. Amb això es garanteix
una matèria primera de fabricació
natural i de primera qualitat.
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El barri industrial del Rec d’Igualada acull una de les
concentracions d’adoberies més importants d’Europa.
La majoria d’elles estan especialitzades en la fabricació
de cuir de primera qualitat per a conegudes marques de
moda. Una part d’aquestes segueix fabricant mitjançant
l’adobament vegetal. Aquesta tècnica es remunta a l’inici dels temps i es caracteritza per l’ús d’extractes vegetals per transformar la pell en cuir. La seva principal característica és conservar al màxim l’aspecte i el color de
la matèria primera original, a més de garantir l’absoluta
absència de components químics perillosos o irritants.
Les col·leccions de Toru estan produïdes només amb
cuir de curtició vegetal, de manera que el seu aspecte natural deixa visibles la textura i les imperfeccions
de la pell. El color del cuir prové del mateix material
i dels extractes vegetals. Mitjançant l’addició d’anilines naturals, s’aconsegueixen la resta de colors.
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Antoni Llacuna és una adoberia
centenària especialitzada en la producció de sola per a calçat i cuir per
a cadiratge produïts artesanalment.

La colecció
TORU
Les tres primeres peces de la col·lecció
Toru han estat dissenyades com un diàleg
entre el material i el símbol, entre el que és
i el que representa.
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Clop
Amb un plec inesperat a la part alta del respatller,
la butaca Clop remata el recorregut que va des
d’un rudimentari esclop -meitat de fusta, meitat
de cuir- fins a la idea de una cadira. Coincidència
d’idees i materials per a una cadira construïda a
la manera dels objectes primitius: naturals, rudes
i veritables. Com una foguera al mig del bosc.
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Clop combina un respatller de cuir de
curtició vegetal de 6 mm amb una estructura massissa de roure europeu.
Tots dos elements fixats entre si amb
ferratges de llautó.
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Clop
Materials

Clop, combina un suport de cuir de curtició vegetal de 6 mm i estructura de fusta massissa de roure.
Tots dos elements fixats entre si amb ferratges de llautó.

Acabats

El cuir està disponible en diferents colors d’anilina vegetal.
El roure massís se serveix en color natural o negre.

Disseny de Jordi Ribaudí
- 43 cm -

- 84 cm - 67 cm -

- 60 cm -

Colors del cuir

Negre

Marró

Avellana

Natural

Toru fabrica exclusivament amb cuir de curtició vegetal acabat amb ceres per preservar al màxim el seu aspecte natural. L’ús i
l’exposició a la llum canvia el color i l’aspecte donant-li una pàtina especial. El cuir, com la fusta, és un material natural i presenta
canvis de color, així com les imperfeccions pròpies del seu origen.
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Pony
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Inspirat en muntar a cavall. Somiant
ser un cavall, o potser un centaure.
El tamboret Pony combina la persona
amb l’objecte per crear un conjunt, una
sola peça, un sol significat, que dóna
contingut simbòlic a la forma i la funció.
Una objecte minimalista que combina
estructura d’acer amb seient de cuir.
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Pony
Materials

Tamboret amb seient de cuir de 6 mm de gruix, d’adob vegetal i acabat amb cera.
L’estructura ve en acer amb recobriment de poliester i reposapeus d’acer inoxidable.

Acabats

L’estructura està disponible en negre texturitzat.
La pell està disponible en diferents colors d’anilina vegetal.

Disseny de Jordi Ribaudí

- 55 cm -

- 46 cm -

- 80 cm -

- 42 cm -

- 30 cm -

- 46 cm -

Colors del cuir

Negre

Marró

Avellana

Natural

Toru fabrica exclusivament amb cuir de curtició vegetal acabat amb ceres per preservar al màxim el seu aspecte natural. L’ús i
l’exposició a la llum canvia el color i l’aspecte donant-li una pàtina especial. El cuir, com la fusta, és un material natural i presenta
canvis de color, així com les imperfeccions pròpies del seu origen.
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Babu
Babu és una cadira nòmada. Amb ella, es pot
volar en una catifa o es pot fer servir per
seure a la sorra. El seu disseny està inspirat
en els grans viatges de les tribus del desert.
Grans travesses en què l’home se sent proper
a la terra, hi descansa i es fon en el paisatge.
Babu és un lloc per relaxar-se i meditar, és
descans i refugi.
Babu es construeix a partir d’una làmina de
cuir que es plega sobre si mateixa per formar
el respatller. Uns petits peus de llautó fixen
la forma i mantenen la cadira en posició vertical.
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Babu
Materials

Babu es construeix a partir de dues làmines de cuir unides de 8 mm de gruix. Uns petits peus de llautó en fixen
la forma. El coixí del seient està disponible en tela de vellut.

Acabats

El cuir de curtició vegetal està disponible en diferents colors d’anilina vegetal.
L’entapissat està disponible en diversos colors.

Disseny de Jordi Ribaudí
- 74 cm -

- 78 cm -

- 72 cm -

Colors del cuir

Negre

Marró

Avellana

Natural

Toru fabrica exclusivament amb cuir de curtició vegetal acabat amb ceres per preservar al màxim el seu aspecte natural. L’ús i
l’exposició a la llum canvia el color i l’aspecte donant-li una pàtina especial. El cuir, com la fusta, és un material natural i presenta
canvis de color, així com les imperfeccions pròpies del seu origen.
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El Rec

Adoberies amb els seus contraforts sobre el rec.
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El barri del Rec és l’antiga zona industrial d’Igualada. Un
extens espai al sud de la ciutat que segueix el curs de l’antiga sèquia de quatre quilòmetres de longitud. A la vora,
es van instal·lar, a partir del segle XVIII, adoberies, tints,
i a mitjan segle XIX, els primers vapors industrials de la
revolució tèxtil. Tot un barri que les crisis de la indústria
manufacturera europea a finals del segle passat van convertir en un barri fantasma. Paradoxes del nostre temps:
la desaparició de part de la indústria va deixar intacte un
tresor arquitectònic que l’especulació immobiliària no va
arribar a destruir i que avui reneix com un dels experiments urbanístics més prometedors del sud d’Europa.
Avui, projectes culturals, professionals, artesans i músics,
són els nous colons que comencen a ocupar els antics
edificis per compartir aquest barri amb els adobers i les
seves adoberies, que van resistir l’abandonament d’aquesta petita ciutat del cuir.
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Vol saber-ne més,
sobre nosaltres?
contact@toru.barcelona
www.toru.barcelona
+34 93 805 34 58
Rec, 15 Igualada
08700 (Barcelona) Spain
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