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Burés en una empresa especialitzada 
en la fabricació de substrats de cul-
tiu, components de substrats, terres 
vegetals i productes per la millora del 
sòl de cultiu.
La trajectòria de les empreses Burés 
s’inicia al 1965 per part d’Oleguer 
Burés Fabregas, precursor en la esta-
bilització d’escorces de pi i fems per 
a la seva utilització en l’obtenció de 
planters hortícoles i en l’envasat de 
Terres de jardí.

En l’actualitat l’activitat de Burés inclou dife-
rents camps d’aplicació: 

· Substrats i terres vegetals per la jardineria. 
· Substrats professionals per el viverisme, la 
horticultura i la floricultura.

· Esmenes orgàniques per agricultura.
· Fertilitzants minerals i organo-minerals.
· Fertilitzants orgànics ecològics.
· Àrides i pedres exemplars per a decoració.

Burés manté viva la inquietud per avançar 
cap a una jardineria més adaptada a l’entorn 
en el que vivim i ofereix respostes a les crei-
xents demandes del sector professional: no-
ves tècniques d’enjardinament com són les 
cobertes verdes, els jardins verticals, els sis-
temes de biofiltració de aigua i aire, els sòls 
drenants i els sòls estructurals, tècniques 
que contemplen un ventall ampli d’activitats 
centrades en la investigació que es desen-
volupa des del departament tècnic de la 
empresa.

Burés també ofereix als seus clients la op-
ció de preparar substrats a mida obtinguts 
segons requisits proposats per els nostres 
clients. Es tracta de formulacions molt con-
cretes adaptades a situacions que precisen 
d’un tractament especial que garanteix la 
seva màxima eficàcia.



14 Cubresuelos orgànics

16 Àrids naturals

4 Substrats i terres vegetals

6 Milloradors

8 Substrats per a cobertes enjardinades

12 Sòls estructurals

18 Complements

ÍNDEX



SUBSTRATS I TERRES VEGETALS

Les terres vegetals són substrats de cultiu de barreja obtinguts a partir de materials 
orgànics i minerals (sorres, argiles, …) amb característiques adequades per el desenvo-
lupament de la majoria de plantes de jardí i hort.

TERRA PRIMAVERA
Terra vegetal preparada per a ús en jardins de grans extensions. Producte homogeni 
que garanteix l’arrelament i creixement d’arbres, arbustos i plantes de jardí especial-
ment indicat per jardineria de caràcter extensiu. A base de terra natural seleccionada 
i esmena orgànica húmica (Enervit).

3 Sòl base per aplicació en superfícies enjardinades de zones urbanes poc transitables. 
3 Per omplir en talussos, rotondes, escocells.
3 Adequat per arbres en grans extensions i prats de baix manteniment.

TERRA ABONADA BASE
Terra vegetal per ús en jardineria urbana. Producte equilibrat amb un bon drenatge 
que garanteix l’arrelament i creixement d’arbres, arbustos i plantes de jardí. Presenta 
una granulometria lleugerament grossa degut a l’aportació en la barreja de fems ma-
durat no garbellat. 

3 Sòl base per aplicació en jardineria urbana.
3 Adequat per la plantació d’arbres i arbustives.
3 Producte d’aspecte lleugerament gros amb presència de gravetes i agregats d’origen 

orgànic que enriqueixen i equilibren la barreja.
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TERRA VEGETAL ADOBADA  
Terra vegetal d’alta qualitat i comoditat en l’ús. Producte ric en matèria orgànica 
d’origen vegetal i animal, homogeni, amb un bon drenatge indicat per jardins particu-
lars i horts. Producte disponible també en sacs. 

3 Producte enriquit en matèria orgànica i elements nutricionals disponibles a mig i 
llarg terme.

3 Adequat per la plantació de plantes de flor al jardí, contenidors i jardineres.
3 Especial per a ús com a sòl fèrtil en horts.

TERRA DE JARDÍ
Terra vegetal per a ús en jardineria particular i gespa. Producte homogeni amb un 
bon drenatge que garanteix l’arrelament i creixement d’arbres, arbustos i plantes de 
jardí: parterres de flor, grans jardineres. Presenta una granulometria adequada per el 
seu ús en la implantació de gespa be sigui mitjançant tepes o llavors. 

3 Per a ús com a capa de sòl fèrtil en la construcció de jardins.
3 Adequat per a la plantació de palmeres i plantes de flor al jardí.
3 Adequat com a sòl base per la implantació de gespa i prats ornamentals (tepes i 

llavors).

SUBSTRAT GESPA ESPORTIVA
Substrat de barreja especial per la plantació de gespa en camps esportius. Producte 
amb un alt contingut en sorra de quars, fibres vegetals i argiles que milloren la fixació 
de la gespa al terreny de joc. Producte amb una elevada capacitat de drenatge que 
facilita l’arrelament de la gespa, preparat per a fertilització segons demanda. 

3 Substrat base especial per camps esportius, sorrenc i drenant.
3 Contingut adequat en matèria orgànica vegetal per la sembra o instal·lació de tepes.
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CONSELLS D’APLICACIÓ PER L’ENCEBALL DE LA GESPA
· Aplicar l’enceball estenent de forma uniforme una capa de 0,5 a 1 cm aproximat de gruix sobre la gespa existent.  
· Previ a l’aportació de l’enceball ha de realitzar-se una sega baixa, un escarificat i/o una aireació de la gespa. L’aireació de 
la gespa millora la penetració del producte i trenca la capa de feltre (tatch).

· Un cop aplicat l’enceball ha de realitzar-se un reg abundant per garantir un bon assentament del producte.
· Posteriorment, després d’unes setmanes de l’aportació d’enceball es aconsellable complementar l’estat nutricional de la 
gespa amb un adobat adequat a les seves necessitats.

Els milloradors de Burés són substrats de barreja, esmenes o adobs orgànics amb ca-
racterístiques especials per a la millora del sòl del jardí, del hort o de la gespa. Són 
productes obtinguts a partir de la barreja de materials orgànics i minerals amb carac-
terístiques adequades per a la correcció i la millora de medis de cultiu desgastats.

ENCEBALL BÀSIC
Producte per a la millora mitjançant enceball de la gespa. Preparat a base de sorra 
(sauló), homogeni, que garanteix la renovació de la gespa obtenint-se un tapis verd 
d’aspecte millorat.

3 Enceball ideal per a la millora de gespa grossa.
3 Adequat per utilitzar en ressembres de gespa, oferint protecció a la llavor i facilitant 

les condicions per el seu naixement i arrelada.
3 També pot utilitzar-se per reomplir i corregir desnivells i forats propis del terreny 

de gespa.

ENCEBALL PREMIUM
Producte d’alta qualitat per a la millora mitjançant enceball de la gespa. Preparat a 
base de sorra de quars de granulometria fina que facilita la distribució i penetració 
del producte sobre la gespa obtenint-se una gespa sana de cobertura densa.

3 Enceball ideal per la cura de gespa fina.
3 Amb sorra rentada de quars de pH neutre.
3 Adequat per utilitzar en resembres de gespa.

MILLORADORS
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ECOBOSC
Producte obtingut a partir del compostatge d’escorces de pi i fullaraca d’origen fo-
restal, madurat i garbellat. Adequat per la seva aplicació com a component de subs-
trat de cultiu degut al seu elevat contingut en matèria orgànica de granulometria 
mitja.  És un producte disponible en les granulometries: 0 a 18 mm (per a ús com a 
component de substrats) i  0 a 7 mm per hidrosembres i llavors.

ROLDÓ COMPOSTAT
Producte obtingut a partir del compostatge d’escorça de pi (100%), madurat i gar-
bellat. Adequat per la seva aplicació com a component de substrat de cultiu profes-
sional per a cultius de cicle llarg. Aquest producte te un efecte a llarg termini degut 
a l’estabilitat proporcionada per els materials que el constitueixen. Es un producte 
disponible en diferents granulometries: 0 a 20 mm i 0 a 7 mm. 

ENERVIT ORGÀNIC
Esmena orgànica húmica amb una important riquesa orgànica i fertilitzant, espe-
cialment indicat per el sector de l’agricultura, la fructicultura i grans àrees verdes. 
Producte alternatiu econòmicament i qualitativament a esmenes orgàniques tradi-
cionals. Obtingut a partir de productes vegetals i orgànics sotmesos a un procés de 
compostatge aerobi durant un període aproximat de 3 mesos. 

FEMS DE CAVALL
Compost de fems de cavall, madurat i garbellat, amb una important riquesa en matè-
ria orgànica i nitrogen. Producte especialment indicat per la millora de terres de cultiu 
en agricultura, fructicultura, jardineria i àrees verdes. L’aportació de matèria orgànica 
al sòl de cultiu millora la seva estructura i la capacitat de retenció d’aigua i nutrients. 
A base de fems compostat principalment d’origen equí.  

MANTILLO
Producte obtingut a partir del compostatge de fibres vegetals, madurat i garbellat, 
indicat per la millora de terres de cultiu en agricultura, fructicultura, jardineria i àrees 
verdes. L’aportació de matèria orgànica al sòl millora la seva estructura i la capacitat 
de retenció d’aigua i nutrients. A base de compost de fibres vegetals.

VIGORHUMUS H-00 ECOLÒGIC 
(NPK 2-1,5-1,5 POLS)
Adob orgànic NPK 2-1,5-1,5 presentació en pols. Elaborat a partir de matèria orgàni-
ca vegetal compostada i enriquida per la millora de les característiques del sòl. Indicat 
per a  tot tipus de cultius agrícoles i  jardineria. Producte certificat ecològic conforme 
al Reglament (CE) Nº 834/2007 (Sohiscert). Complement ideal per a hidrosembres.
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Les Cobertes Enjardinades o Ecològiques poden reduir localment l’impacte ambiental de 
les construccions, a més d’oferir multitud de beneficis econòmics i mediambientals:

3 Regulació tèrmica d’edificis i estalvi energètic.
3 Aïllament acústic dels edificis.
3 Efecte de protecció en la degradació de la impermeabilització.
3 Retenció de l’aigua de pluja, laminat de l’escolament.
3 Reducció de l’efecte d’illa de calor a les grans ciutats.
3 Reducció del soroll.
3 Creació de nous espais verds.

Per gaudir de totes les avantatges de les cobertes enjardinades es necessària una cuidada selecció de 
les espècies vegetals a implantar i també disposar d’un substrat de creixement adequat a cada situació 
i sistema de cultiu.

Els substrats per cobertes de Burés estan dissenyats per garantir la màxima resposta en la implantació 
d’aquest tipus d’enjardinaments. Els productes BVM-1 i BVM-2 contenen sorra volcànica exclusiva de 
Burés, aquesta sorra te una baixa transferència tèrmica, minimitza la pèrdua d’aigua per capil·laritat i 
incorporada a la barreja trenca la capil·laritat del substrat.

SUBSTRATS PER A COBERTES ENJARDINADES

SUBSTRAT BVM-1 20/80
Substrat de cultiu orgànic obtingut a base de mantillo vegetal i sorra volcànica, que 
permet la implantació de cobertes enjardinades en règim EXTENSIU o cobertes eco-
lògiques extensives, per el cultiu d’espècies vegetals de baixes necessitats de reg: 
planta crassa tipus sedum i planta tipus mediterrani de port baix, entapissants i espè-
cies adaptades per Xerojardineria.
El substrat BVM-1 permet la implantació de les espècies en cultiu en una capa fina 
de substrat que pot ser inferior als 10 cm de gruix. El fet d’utilitzar capes fines de 
substrat contribueix a disminuir la càrrega final de la coberta.

3 Producte amb adequada capacitat de retenció d’aigua.
3 Excel·lent drenatge i porositat, baixa densitat aparent.
3 Alta capacitat de cobertura i formació de tapis verd (reducció de l’aparició de males 

herbes).
3 Amb reserva d’aigua (efecte tampó).
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SUBSTRAT  PRODEASA BVT
Substrat de cultiu preparat a base d’Ecobosc, amb argila i puzolana volcànica ade-
quat per sistemes de cobertes enjardinades de tipus INTENSIU i SEMI-INTENSIU. 
Ideal per el cultiu en grans contenidors i jardineres d’espècies de port mig/alt: en-
tapissants, semi-arbustives, arbustives i arbres de mida petita. Capa de substrat de 
gruix superior a 20 cm. Substrat més compacte que millora l’ancoratge i fixació de les 
arrels degut a l’aportació d’argiles en el medi. 

3 Producte d’elevada capacitat de retenció d’aigua i alliberament progressiu.
3 Elevada capacita d’intercanvi iònic.
3 Excel·lent drenatge i porositat.

SUBSTRAT E-10
Substrat de cultiu obtingut a partir de la barreja de materials respectuosos amb el 
medi ambient: fibres vegetals procedents de fonts renovables i graves de recupe-
ració. Adequat per la implantació de cobertes enjardinades en règim EXTENSIU o 
cobertes ecològiques. L’origen i contingut en matèria orgànica d’aquesta barreja afa-
voreix el desenvolupament d’espècies en condicions de clima mediterrani. 

3 Producte d’elevada capacitat de retenció d’aigua degut a la incorporació de fibra de 
coco en la seva  barreja.

3 Excel·lent drenatge, porositat i baixa densitat aparent.
3 Alta capacitat de cobertura i formació de tapis verd.
3 Economia circular.

SUBSTRAT BVM-2 80/20
Substrat de cultiu mineral obtingut a base de sorra volcànica i mantillo vegetal en 
menor percentatge que permet la implantació de cobertes enjardinades en règim 
EXTENSIU o cobertes ecològiques. El material volcànic majoritari en aquesta barreja 
proporciona una elevada porositat, un drenatge molt ràpid, un efecte tampó de la 
temperatura del sòl i una elevada estabilitat. 
El substrat BVM-2 permet la implantació d’espècies en una capa fina de substrat 
que pot ser inferior als 10 cm de gruix. Atès a les seves característiques drenants es 
imprescindible dotar la coberta amb un sistema de reg adaptat a cada situació.

3 Producte de ràpid drenatge.
3 Elevada estabilitat.
3 Molt bon control en l’aparició d’herbes no desitjades (males herbes).
3 Ideal per a zones de pluja abundants.
3 Per a cobertes inclinades.
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SÒLS ESTRUCTURALS

Els sòls estructurals són la solució a la necessitat de disposar de sòls airejats en zones 
urbanes que permetin un bon desenvolupament de l’arbrat i també mantenir la funció 
de suport per estructures fixes como marquesines, paviments de voreres, cartells, … 

La qualitat agronòmica del sòl urbà: poc fèrtil, molt compactat i freqüentment ocupat per instal·lacions i 
paviments, no permet una bona proliferació de les arrels i un sa desenvolupament dels arbres a les ciu-
tats. El sòl estructural és una barreja de graves de granulometria grossa (que estructura i aireja el medi) 
i partícules petites que garanteixen l’aportació d’aigua, nutrients i que admet ser compactat per mitjans 
mecànics mantenint les seves qualitats com a substrat.

Els sòls estructurals de Burés són productes amb les següents característiques:

3 Elevada macro-porositat que influeix en les relacions aire/aigua del medi de cultiu.
3 Major oxigenació de les arrels degut a una elevada aireació, fet que afavoreix la proliferació d’arrels  

més profundes evitant arrelaments compactats i en espais no apropiats per el bon desenvolupament 
dels arbres.

3 Alta velocitat d’infiltració de l’aigua.
3 Elevada estabilitat estructural.
3 Resistents a la compactació del sòl sense afectació del medi de desenvolupament radicular.
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SUBSTRAT BSS-20/40  
Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm), complementada amb un substrat enriquit 
en matèria orgànica. Barreja preparada per l’addició de hidro-retenidors i adobs d’alliberació lenta segons demanda dels 
nostres clients. 

3 Producte d’elevada macro-porositat que garanteix l’oxigenació de les arrels.
3 Millora la fixació (subjecció) en el medi.

SUBSTRAT BSS-20/40 RECICLAT
Sòl estructural a base de graves de recuperació de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm), complementada amb un substrat 
enriquit en matèria orgànica. Barreja preparada per l’addició de hidro-retenidors i adobs d’alliberació lenta segons demanda 
dels nostres clients.

3 Producte econòmic amb una major porositat interna degut a les graves de recuperació d’origen ceràmic i formigó.
3 Economia circular.

SUBSTRAT BSS-60/120 
Sòl estructural a base de graves de basalt de mida grossa (60 – 120 mm), complementada amb un substrat enriquit en ma-
tèria orgànica. Barreja preparada per l’addició de hidro-retenidors i adobs d’alliberació lenta segons demanda dels nostres 
clients.

3 Producte que augmenta la porositat del medi degut a la incorporació de graves de mida superior.
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CUBRESUELOS ORGÀNICS

Els “Cubresuelos” (encoixinats) son productes orgànics o minerals que un cop estesos 
sobre el sòl del jardí milloren les condicions de la terra i faciliten el bon desenvolupa-
ment de les espècies cultivades. L’aplicació de “Cubresuelos” és una tècnica de jar-
dineria sostenible (encoixinat-mulching-paillage) que pot utilitzar-se en parterres de 
jardí, escocells, jardineres i horts. Els “Cubresuelos” tenen un efecte decoratiu i també 
contribueixen al benestar i a gaudir del jardí.

3 Afavoreixen l’estalvi d’aigua de reg evitant la seva pèrdua en superfície.
3 Regulen la temperatura del sòl aïllant del fred de l’hivern.
3 Prevenen el creixement de males herbes que competeixen amb les arrels per l’aigua i els nutrients.
3 Tenen una funció de protecció mecànica de feines de poda i sega efectuades immediatament al voltant 

d’arbres i arbustos.
3 Prevenen l’erosió del sòl actuant de capa protectora.
3 Redueixen les possibilitats de que fruites i vegetals cultivats a l’hort i jardí s’embrutin per esquitxades. 
3 Proporcionen un acabat estètic i decoratiu creant un entorn més confortable i atractiu del jardí.
3 La seva aportació és una tècnica respectuosa amb el medi ambient, suposa una reducció d’àrees ocu-

pades per gespes i espècies ornamentals.
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ESCORÇA DE PI DECORATIVA
Escorces de pi calibrades disponibles en les mides: 18 a 25 
mm, 25 a 40 mm, 40 a 60 mm i 15 a 40 mm (estàndard).

CUBRESUELOS ESCORÇA DE PI
Escorces de pi fines de mida 10 a 18 mm. Molt decoratiu.

CUBRESUELOS COCO
Xips de fibra de coco de mida 10 a 30 mm. Tacte flonjo.

CUBRESUELOS PI
Bràctees de pinya (Pinus pinea) de mida 10 a 40 mm. Alta 
durada.

CUBRESUELOS FUSTA
Estelles de fusta de mida 20 a 60 mm. Color clar.

PODA TRITURADA
Estelles de poda de jardineria de mida 15 a 30 mm. 
Sostenible.



ÀRIDS NATURALS

SAULÓ
Principalment sorra garbellada pro-
cedent de granit meteoritzat de color 
marró.

SORRA BLANCA
Sorra molt fina amb un alt contingut en 
sílice de color blanc. 

SORRA SÍLICEA
Sorra fina pura de sílice de color blanc 
translúcid (cristal·lina). Ideal per a llast 
de gespa artificial. 

Granulometria: 0 a 7 mm. Granulometria: 0 a 2 mm. Granulometria: 0,8 a 1,5 mm.

Els Àrids naturals de Burés són productes adequats per la decoració de jar-
dins, patis, jardineres i també per sorrers infantils, pistes de jocs, drenatges, 
omplir en cobertes i zones d’accessos. L’àmplia varietat de sorres, graves i 
gravetes permet disposar de productes específics per a la creació d’hàbitats 
en terraris i aquaris. 
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SORRA DE RIU
Sorra fina de quars i ortosa de color 
rosat. 

GRAVETA DE RIU
Grava grossa de riu de canto rodat 
de color gris. 

PUZOLANA NEGRA
Grava volcànica de color negre. 

GRANET D’ORTOSA
(GRESA)
Graveta de quars i ortosa de color 
rosat.  

GRAVA PARTIDA
Grava granítica de canto viu.   

CERÀMICA TRITURADA
Ceràmica (argila) cuita i triturada.  

GARBANCILLO
Grava de riu de canto rodat de co-
lor gris. 

PUZOLANA VERMELLA
Grava volcànica de color vermellós 
fosc.   

MARMOLINA
Pedra de marbre triturada. 

CÀLCUL DE LA QUANTITAT D’ÀRIDS I CUBRESUELOS PER COBRIR UN SUPERFICIE
1. Determinar la superfície on s’aplicaran. Exemple: 4 m de ample x 10 m de llarg = 40 m2 de superfície.
2. Determinar el gruix de producte que es vol aplicar. Exemple: 5 cm de gruix.
3. Calcular la quantitat d’Àrid o Cubresuelos necessària. Exemple: per una capa de 5 cm de gruix: 0,05 m x 40 m2 = 2 m3.
4. Si el producte es presenta ensacat es determina la quantitat de sacs necessaris segons capacitat. Exemple: número 
de sacs per 2 m3 /0,02 m3 per sac (sacs de 20 litres) = 100 sacs.

Granulometria: 10 a 25 mm.

Granulometria: 14 a 25 mm.

Granulometria: 0,06 a 3 mm.

Granulometria: 0 a 20 mm.

Granulometria: 10 a 20 mm.

Granulometria: 3 a 5 mm y 6 a 12 mm.

Granulometria: 9 a 12 mm.

Granulometria: 4 a 7 mm, 7 a 12 mm, 
14 a 18 mm, 18 a 25 mm y 25 a 50 mm.

Granulometria: 5 a 14 mm.
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COMPLEMENTS
Productes complementaris per a la construcció de jardins.

TRAVESES ECOLÒGIQUES
Travesses de fusta de pi tractades en color verd i marró. Compliment amb la normativa RD 
1406/1989 i  modificació PRE/2666/2002 per a ús en espais públics. Mides: 2,50 m x 0,22 m 
x 0,12 m i 2,00 m x 0,18 m x 0,09 m. 

GEOTÈXTILS
Tela geotèxtil de 150 g/m2 i color blanc, adequada per separació de capes de terra. Presentació: 
rotllos de 2,10 m x 100 m.

MALLA ANTI-HERBES
Tela anti-herba de 100 g/m2 i color verd o negre per el control en l’emergència de males herbes. 
Adequades per la instal·lació d’encoixinats (Cubresuelos), àrids i pedra decorativa. Presentació: 
rotllos de 3,30 m x 100 m.

RESINA PER A ÀRIDS
Resina bicomponent de llarga durada per la fixació d’àrids decoratius en escocell i zones 
lleugerament desnivellades. Presentació: pots de 5 Kg component A + B, pots de 1 litre com-
ponent A i B.

FIXADOR PER A CUBRESUELOS (MULCH)
Producte per a la fixació d’encoixinats orgànics (Cubresuelos) en zones lleugerament desnivella-
des i/o exposades al vent. Presentació: pots de 1 litre.

PINTURA VERDA PER A GESPA
Pintura verda per a gespa que permet la cobertura instantània del color en zones castigades. 
Producte que no malmet la gespa. Presentació: pots de 1 litre.

SORRA PER  CENDRERS
Sorra fina de marbre de color blanc, decorativa per reomplir cendrers. Presentació: sacs de 
25 Kg.

SORRA PER JOCS INFANTILS
Sorra fina de quars i ortosa, garbellada i rentada, de color rosat. Producte específic per sorrers i 
parcs infantils. Presentació: bosses de 4  Kg, sacs de 25 Kg, big-bag i granel.
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GESPA ARTIFICIAL 
Gespa de 40 mm, fibra Polietilè i farcit en Polipropilè, 4 tons de verd, 16.800 puntades/m2. Excel·lent 
memòria, tractament anti UV i màxima resistència. Presentació: rotllos de 2 x 20 m. Complements per 
a la seva instal·lació.

LLAVORS
Llavors per a gespa en diferents formulacions: gespa d’alta resistència (multiclass), gespa 
d’ombra i per a zones mediterrànies.

FERTILIZANTS MINERALS
Gama de productes de fertilització mineral per a jardí i gespa (mini granulats).

FERTILIZANTS ORGÀNICOS ECOLÒGICS
Gama de productes de fertilització orgànica i organo-mineral amb certificació ecològica per a 
jardí, hort i fruiters. Presentació pel·letitzada per a millor distribució del producte.

CORRECTORS
Gama de productes per a la correcció de dèficits nutricionals i hídrics en plantes d’hort i jardí.

BANDA D’UNIÓ ENTRE PECES DE GESPA ARTIFICIAL (AMPLADA 30 cm) ROTLLOS DE 25 o 100 m

GESPA MULTICLASS ENVÀS D’1, 5 i 10 Kg

NITROAZUR  12-10-18 + 2 MgO SACS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-30 P 3-3-3 PELLET SACS DE 25 Kg

ECOGEL (HIDRORETENIDOR DE GRA MIG) SOBRES DE 50 g

FERTIGREEN PREMIUM 15-7-15s + 2 MgO. ALLIBERAMENT LENT, ESPECIAL GESPA SACS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-90 P 8-3-3 PELLET. JARDÍ SACS DE 25 Kg

ADHESIU PER A GESPA ARTIFICIAL POTS D’1,5 Kg

GESPA OMBRA ENVÀS D’1 Kg

FERTICOTE 17-6-8 + 2 MgO + Micro. (6 MESOS). ALLIBERAMENT CONTROLAT SACS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-40 P 4-3-16 PELLET. FRUITERS SACS DE 25 Kg

KELAMIX Fe 6% EDDHA 3,5% Mg (QUELAT DE FERRO) SOBRES DE 50 g

FERTIGREEN SLOW 20-5-8s + 2 MgO. ALLIBERAMENT LENT, ESPECIAL GESPA SACS DE 25 Kg

SORRA DE SILÍCEA PARA A LLAST SACS DE 25 Kg

GESPA MEDITERRÀNIA ENVÀS D’1 Kg

VERPLANT 15-6-15. ALLIBERAMENT LENT SACS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-60 P 4-6-10 PELLET. HORT SACS DE 25 Kg

KELAMIX Fe ELITE EDDHA 4,8% Mg (QUELAT DE FERRO) BIDÓ DE 5 Kg

FERTIGREEN RESISTENT 6-4-12s + 2 MgO. ALLIBERAMENT LENT, ESPECIAL GESPA SACS DE 25 Kg

SORRA DE SILÍCEA PIGMENTADA PER A LLAST SACS DE 25 Kg
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Substrats Envasats
Substrats per a plantes preparats a base de materials orgànics (torbes, humus, escorces, fibra de 
coco, ...) i materials minerals (sorres, argiles, ...) ideals per a la seva aplicació com a sòl base en la 
construcció de jardins, per ús en cultiu directe i millora de sòls.

Decoratius Minerals
Àrids naturals, còdols de marbre, marmolines, pedres, monòlits i roques de mida gran 
per la creació de jardins (zones de pas, parterres, sorrers infantils) decoració de patis, 
jardineres i terrasses, també per la decoració interior i creació d’hàbitats naturals.
Productes d’origen 100% natural que destaquen per la seva gran varietat de 
formes, textures i colors.

Barreges a la Carta
Productes adaptats a les necessitats dels nostres clients.

BURÉS S.A.U.
Camí de les Ràfoles, s/n - Apartat de Correos 174
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona - Spain)
Tel. (+34) 93 640 16 08 · bures@buressa.com

BURÉS PROFESIONAL, S.A.
PLANTA DE VILABLAREIX 
Puig de Sant Roc, 1  - 17180 Vilablareix (Girona - Spain) 
Tel. (+34) 972 40 50 95 · info@burespro.com

PLANTA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Camí vell de Roses, s/n - 17486 Castelló d’Empúries (Girona - Spain) 
Tel. (+34) 972 45 27 70 · info@burespro.com


