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D’on sorgeix la idea?

PROJECTE ORBITA sorgeix de la idea de crear una peça per al muntatge de mobles domèstics, mitjançant la integració dels residus
plàstics a aquests, per tal de potenciar un workshop en col·laboració
amb Taller Esfèrica, com a solució alternativa, reflexiva i experimental
dels productes.
Pretén potenciar un nou canvi de mentalitat en la generació Millennial i
la resta, apropant-la al consum responsable, i a la motivació en l’experimentació, com a filosofia de vida. Fent acte de conscienciació sobre
el poder de l’autoproducció, que l’era tecnològica a la que ens trobem
ens permet. I arribar a un punt de reflexió, on el creador, és el seu propi
usuari o consumidor. Tot sempre des del punt de vista de l’economia
circular, conscienciant de l’impacte dels residus plàstics al planeta, i del
seu valor econòmic.

Esquema estratègic de TALLER ESFÈRICA
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Amb qui col·labora Projecte ORBITA?

Projecte ORBITA col·labora amb TALLER ESFÈRICA, degut que són el
col·lectiu/ companyia mes proper i accessible possible, que duu a terme el projecte “Precious Plastic”, tant per situació geogràfica, com per
serveis que ofereix, ja que es troba a la ciutat de Barcelona.
Doncs si bé TALLER ESFÈRICA és una plataforma on la gent pot reciclar i reutilitzar materials per crear productes localment, ofereix diferents serveis, els que realment interessen a Projecte ORBITA, és el de
“Petita producció i prototipatge”.
TALLER ESFÈRICA, imparteix tallers arreu. En aquests, regala els
seus productes a canvi de que l’usuari formi part de la producció in situ
d’aquest amb la seva màquina. Aquest servei el paguen les empreses
o institucions, que els contracten.
Com a oportunitat de mercat, cal dir que no comercialitzen de cap manera, ni per cap canal, cap dels productes que produeixen. No obstant,
Projecte ORBITA, no contempla aquesta via comercial degut a la filosofia d’aquest.

Potclau realitzat insitu a un taller

Així doncs, Projecte ORBITA, enfocat amb un objectiu conscienciador i
formatiu, s’encara en la col·laboració amb Taller Esfèrica per al desenvolupament d’un workshop conjunt per tal d’assolir l’objectiu plantejat.

Projecte

O R B I T A
de

Ús de la maquina insitu

Yoel Cruz Designs

en col·laboració amb

Muntatge esquemàtic de la relació en la que es basa el projecte.

TALLER ESFÈRICA en marxa amb un workshop
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En que s’inspira Projecte ORBITA?

Projecte ORBITA s’inspira en el projecte d’autoproducció “Precious
Plastic” de Dave Hakkens, degut al seu enginy i eficiència en crear
màquines per a fer objectes de plàstic reciclat, senzilles i fàcils de fer
servir i entendre de manera autònoma. Tot de manera gratuïta.
A més a més, si no tens cap noció tècnica sobre els tipus de plàstics
o com es manufacturen, el projecte “Precious Plastic”, també t’entrega
gratuïtament les eines teòriques, mitjançant uns pòsters i uns adhesius on tot queda clar per poder començar a experimentar amb les
teves màquines i els nous materials procedents dels residus.
El projecte “Precious Plastic” és un projecte que va néixer a
Valkenswaard, Holanda fent impossible la col·laboració amb aquest.
Per sort, el projecte ha corregut arreu del món arribant a Barcelona
amb TALLER ESFÈRICA, facilitant la unió amb Projecte ORBITA.

Logotip de “Precious Plastic”

Maquina d’injecció de “Precious Plastic”

Trituradora de “Precious Plastic”

Extrusora de “Precious Plastic”

Compressora de “Precious Plastic”
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Creant un workshop enfocat a la nova
generació del futur mes proper.

Concienciant-la sobre el potencial del reciclatge
dels residuus plàstics

Oferint-lo a institucións públiques o a
institucions educatives

I junts guanyar benefici econòmic

Col·laboren en la creaciació d’un workshop.

On junts

Model de negoci

Ofereix

ORBIS, la peça

Té

Projecte ORBITA

Taller Esfèrica

Com es crea la col·laboració Projecte ORBITA + Taller Esfèrica?
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Subvencionats econòmicament

Enfocada a Millennials

Creada

Emprant plàstic de l’usuari

Màquina del projecte
“Precious Plastic”

On fan servir

Als tallers

Gratuitament
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Reducció de la petjada de CO2.
Promoció del reciclatge i el micro-reciclatge com a base del negoci.

Investigació constant de nous punts
on crear vincles i on fer workshops.

Físics:
Lloc físic (no cal fixe), on fer els tallers.

Manteniment, reparació, desplaçament de material i maquinària, i emmagatzematge del producte i maquinària.

Humans:

Intel·lectuals:
Ús dels recursos de la web TALLER
ESFÈRICA per potenciar els workshops, gestionar, fer estadístiques de
participants, perfils i beneficis.

Producció local. Km 0.

Constant divulgació per xarxes socials i medis per generar mes popularitat i comunitat al voltant

Variables:
Materia primera (externa o gratuita dels usuaris), electricitat (si és subvencionada o no),
promoció, manteniment de maquinària,motlles, locals i generació de motlles.

Indirectes:
Possibles col·laboracions amb diferents empreses o patrocinadors.

Directes:
1. Tallers/workshops a escoles, on
l’usuari és coneixedor de totes les fases del producte i l’obté a l’acte sota
la seva elecció.
2.Tallers workshops a empreses o
institucions.

L’usuari té la possibilitat de sumar-se
a una comunitat generada al voltant
del producte, compartint els seus coneixements adquirits amb aquest.
“Noves idees amb noves persones,
es multipliquen en mes i millors
idees”.
En línia amb l’economía circular, la
peça es genera partint de materia
residual, i s’ofereix el servei de reparació fins que aquesta arriba al seu
final de vida real i es torna a reciclar
de nou.

Yoel Cruz Design
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Consumidor terciari:
Qualsevol persona moguda per la
curiositat i l’inquietut que estigui fora
de la generació anterior, pero si al
discurs.

Consumidor secundari:
Participant de la mateixa generació
objectiva, desvinculat del disseny,
pero en contacte amb gent propera
(familiars, amics, coneguts), que l’introdueixin als workshops,mogut per
les seves ganes d’aprendre i recolzar
el projecte.

Consumidor central:
Generació Millennial motivada per
l’experimentació, el medi ambient i
el mobiliari. Concienciats i responsables amb el disseny i el medi.

4. Generació xarxa de serveis producció Low-tech amb residuus subvencionat pel govern. Plà de futur.

3. Col·laboaració amb marques, empreses o institucións per dur a terme el projecte en el seu discurs.

2. Subvenció i pagament per tallers d’institucions públiques o privades

1. Guanys sense intermediaris ni divulgacions extres mitjançant els tallers.

Ús de materia primera provinent de
residuus plàstics com a solució alternativa al desgast total de la indústria
vella.

Concienciació de les antigues i noves
generacions sobre els productes, el
medi ambient i l’economía.

Ajuda a la generació jove futura mes
propera.

Respecte i seguiment de la filosofía
de l’economía circular com a base de
negoci.

Generar unions gràcies a l’estratègia
i el producte d’ORBITA per atreure
esponsoritzadors. (Reclam)

Expasió de l’activitat per poder generar mes llocs de producció amb màquines Low-tech.

Fixes:
Gestió empresarial, producció, producte i recursos.

Associació amb empreses públiques
o privades que esponsoritzin els tallers.

Associació amb empreses generadores de motlles, o amb tecnologia per
generar-los.

Associació amb empreses que generin residuus plàstics.

Associacio amb TALLER ESFÈRICA

Projecte ORBITA + TALLER ESFÈRICA + Tallers + Clients

Relacions base:

Projecte ORBITA
+
TALLER ESFÈRICA

Memòria conceptual
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ORBIS, la peça
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1. SNAP by Be-Elastic 2. UX4 by SWENYO 3.
I-O Stool by PAUSMA 4. Primo Chair by Petyo
Ivanov Denev 5. Love me bender by Bearded
Escalope 6. Patch Project by Beza Projekt 7.
DIY for designers by DesignLibero 8. Gruff
by Arno Mathies 9. Modos by Matt Tyson 10.
Hardware items by Droog 11. Triangle Collection by Charlie Pommier 12. Open Source
Sea Chair by Studio Swine 13. Mojuhler by
Ed Reynolds 14. Saw by Tobias Brunner 15.
Verbinder by Michael Schoeninger 16. Plastic
Shrimp Wrap Joint by Nicola Zocca 17. Plastic
joints by Digital Resource Foundation for the
Orthotics and Prosthetics Community 18.
Playwood DIY Furniture 19. 3D Printed Connectors Nüdel by Tim Black 20. Print to Build
by Ollé Gellért 21. Heat-shrunk Plastic Bottles
Joints by Micaella Pedros 22. Mozilla Factory
by Nosinger 23. Leg joint by leManoosh 24.
Keystone by Minale-Maeda 25. Jonction-T
by Samuel N. Bernier 26. 3D-printed joint
by Mike Obrien 27. Clamp a Leg by Jorre
van Ast 28. Clampology by Jorre van Ast 29.
PLY90 by PLY 30. A Joint by Henry Wilson 31.
Floyd-Leg by Floyd
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6.

11.

1.

7.

(Moodboard d’inspiració i origen)

12.

2.

Que i com expressa ORBIS?

15

13.

3.

14.

4.

8.

15.

9.

5.

1. Faceted stationery by Samuel
Wilkinson for Lexon 2. Nighthawk
Bicycle by BME 3. Lara Croft video
game frame 4. FAZ DAYBED +
PARASOL by VONDOM 5. Sega
megadrive video game 6. Faceted
stationery by Samuel Wilkinson
for Lexon 7. Dode concrete pot by
Concrete Geometric 8. Link from
The legend oz Zelda 9. Mario from
Mario bros 10. Crash bandicoot from
Crash bandicoot 11. KRYSTALL
CHOCOLATE BAR BY RICCARDO
CARLET 12. Q5 Triangle Chair by
ODESD2 13. CUTT CUTLERY BY
BUCHEGGER, DENOTH, FEICHTNER DESIGN 14. Polygon sex toy
by Tenga 15. Paper craft rhino by
wastepaperhead

10.

Que i com expressa ORBIS?

Ilustració esquemàtica de la peça de PROJECTE ORBITA.

Projecte ORBITA, està dirigit a la generació Millennial.
Aquesta generació és una generació que va des dels anys 80, fins als
2000. Tots aquells que es trobin entre els 35 i els 18 anys actualment,
pertanyen a la generació del mil·lenni.
Es caracteritzen, per haver nascut en una etapa on l’economia dels països es trobava en un moment de bonança i tampoc hi havien guerres.
Gràcies a això, la tecnologia va tindre l’oportunitat de créixer, i ells ho
van fer al costat d’aquesta.
Les seves maneres de divertir-se havien canviat, naixien els videojocs,
i amb ells les diversions virtuals. També naixia internet, i amb ell un nou
llenguatge i una nova manera de comunicar-se.
Al món dels videojocs, internet, la televisió i el camp audiovisual en
general havia canviat la percepció de les coses.
Els primers videojocs, eren amb format de 8bits, i van evolucionar al
3D triangulat, que avui dia es la malla de punts que conforma qualsevol
sòlid virtual d’alta resolució. D’aquí és d’on beu l’estètica d’ORBIS.
ORBIS, neix de la nostàlgia actual d’aquesta generació. Això ho aconsegueix afegint al seu aspecte exterior, la triangulació de les seves cares, en forma de facetat i expressant tots aquells moments i instants
viscuts d’aquesta generació, envoltada de l’evolució de la tecnologia.
Una tecnologia que els representa, un estil que els va marcar i una
nova marca dintre del seu imaginari col·lectiu, que mai cessarà.
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On se situa Projecte ORBITA a nivell de tendències?

Segons la investigació de tendències, Projecte ORBITA, presentava
diferents àmbits i panorames de tendències futures, en referència als
materials, els colors i els conceptes que se seguirien a l’any 2018 per
arribar. Reservades a un costat, mentre el projecte avançava, aquestes sempre estaven allà, però no hi eren presents al cent per cent.
Així doncs, on es situa dintre de les tendències del 2018 el Projecte
ORBITA?
Actualment, ORBITA se situa al concepte 1 (CROSS-BORDERS) de
l’apartat SOLUTIONS del llibre de tendències PROMOSTYL, el qual es
mostra a continuació.

Concept1

SOLUTIONS S/S ‘18
CROSS-BORDERS

1.

Colour Range: Versatile and cheerful range associates three spring-fresh pastels
with an upbeat trio of sustainable brig and three home-grown produce tones.

Internet has made it possible to broadcast and trade nearly everything. Recipes, apartments, bicycles,
and why not jobs or nationalities? Creating new concepts of citizenship in a global context inspires us to
consides a new social structure where each one couls share the resources they currently have.

3.
6.

4.

7.

2.

1. “Conflict Kitchen”
http://conflictkitchen.org/

2. “Paper Bowls” by Mint X Studio Gutedort
http://www.gutedort.de/?page_id=422

3. “GRAFT” by Benwu Studio
http://www.benwustudio.com/graft/ry96qm9nm5sdlc8tzwb2ii3a8u11nv

5.

4. “Vuelvo material” recycled plastic by Vuelvo
http://www.catalogodiseno.com/2016/02/29/vuelvo-material-reciclaje-valparaiso-chile/

Materials: Rafia, bits of string, recycled plastic and paper, embroideries and

5. Tannerie sovos leather

scrap from the favelas make way for melting pot of resources and a world whe-

6. Acoustic panels by Okka

re materials are no longer wasted.

http://www.tannerie-sovos.fr/en/

http://www.okkastyle.com/index_en.html

7. “Airnest” Coffee material by Singtex
http://www.singtex.com/

(PromoStyl Autumn/Winter 18-19 Trendbook Influences & Design, 2017)
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Quina evolució ha patit ORBIS?
Introducció idees viables

Projecte ORBITA, és un projecte amb un enfocament d’investigació.
Els components, que conformen el resultat final del projecte, han requerit
d’unes especificacions i uns assajos previs, abans de considerar-se finals
com a tal.
Cal tenir en compte la necessitat que ha hagut d’investigació de formes i
opcions possibles per dur a terme les tasques objectives.
Entenent doncs aquests punts de partida, és quan es poden comprendre les
idees viables que es van plantejar inicialment, i que segueixen a continuació.
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)

Idees viables 1 i 2
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 1

La unió

Peça i materials necessaris per a generar una moble.
Primera versió de la peça d’ ORBITA

Taulers de fusta.
Poden ser de diferents gruixos.

Instruccións d’assemblatge
Tauló preparat amb la mida i forma desitjada

1.Es prepara el tauló

Només cal fer presió

2. S’uneix la junta per un costat, a presió i sense 3. Finalment s’uneix l’altre tauló a la junta per el
necessitat d’eines
costat restant de la mateixa manera.

Observacions
La característica principal d’aquest model és la d’adaptar-se a diferents gruixos de tauló, permetent l’ús de diferents tipus.

Gruix de tauló de 16mm

Dos taulons de 16mm =
Gruix total de 32mm

El material flexa i treballa
amb diferents gruixos
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 2

La unió

Peça i materials necessaris per a generar una moble.
Segona versió de la peça d’ ORBITA

Taulers de fusta.
Poden ser de diferents gruixos.

Instruccións d’assemblatge

Tauló preparat amb la mida i forma desitjada

1.Es prepara el tauló

Només cal fer presió

2. S’uneix la junta per un costat, a presió i sense 3. Finalment s’uneix l’altre tauló a la junta per el
necessitat d’eines
costat restant de la mateixa manera.

Observacions
La característica principal d’aquest model és la d’adaptar-se a diferents gruixos de tauló, permetent l’ús de diferents tipus. Com a valor afegit, aquesta
versió millorada de l’anterior, afegeix un punt adicional estructural per a una major resistència

Dos taulons de 16mm =
Gruix total de 32mm

Gruix de tauló de 16mm

Punt de reforç adicional

El material flexa i treballa
amb diferents gruixos
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 3
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 3
Es composa de dues peçes

Un cargol

Tercera versió de la peça d’ ORBITA
Peça i materials necessaris per a generar mobles per a la llar.

Instruccións d’assemblatge
I tres llistons

La inclinació dels llistons es de
100º com el respatller d’una cadira

1.Es prepara el component mes gran

2. S’introdueix un llistó al allotjament d’aquest.

3. S’introdueix el següent llistó al seu allotjament .

4. Se situa al seu allotjament, l’últim llistó.

5. Es posiciona la peça mes petita al damunt.

3. Finalment s’enrosca el cargol per fixar-ho tot.

Observacions
Com a característica principal, aquesta peça d’unió es caracteritza per treballar amb llistons i poder subjectar-ne fins a 3, mitjançant l’estrenyiment
d’aquests. Això també comporta poder construir els considerats 4 mobles bàsics per a una llar. Com a punt negatiu, al treballar amb llistons, solament
pot crear estructures “alàmbriques” amb la qual cosa si es volgués fixar un tauló amb més d’un punt de subjecció, per fer un respatller o la base d’una
estantería, s’haurien d’usar cargols adicionals els quals haurien d’anar cargolats directament als llistons
Amb un d’aquests pots
fer un tamboret

Amb un d’aquests pots fer una estantería

Amb aquest pots
fer un penjador

amb dos una taula
I amb tres una cadira
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 4
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 4

També és de dues peçes

I un llistó

Usa un cargol
Materials necessaris per a generar mobles amb la peça.
Quarta versió de la peça d’ ORBITA

1. S’agafa la peça cantonera.

Instruccións d’assemblatge

2. Se sitúa a una cantonada on es farà un forat d’acord 3. S’encaixa el llistó amb la cantonera sobre
amb el que ja porta la peça de sèrie.
del tauló.

4. Se situa la peça restant sobre del tauló encaixant-la amb la cantonada del llistó.

5. Amb els forats centrats, es passa un cargol que
atravessi el conjunt fins l’altre costat.

3. Finalment s’enrosca una femella a l’altre costat per fixar-ho tot.

Observacions
La darrera versió de la peça d’ORBITA és d’una resistència estructural molt mes gran que les anteriors. No obstant aquesta presenta la necessitat
de processos aliens a la seva producció per tal de poder cargolar-la i fixar-la. D’altra banda tot i que compleix la seva funció, volumètricament sobrepassa els requisits de material de plàstic mínim a la seva injecció.

Necessita forats a la fusta

El seu volum es massa agosarat per a l’injecció.
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 5
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Quina evolució ha patit ORBIS?
(Idees viables)
Idea viable 5
Dues peçes la composen

Materials per a generar el mobles bàsics amb la peça.

Un cargol

I un llistó

Cinquena versió de la peça d’ ORBITA

Instruccións d’assemblatge

1. Es prepara la fusta amb la forma desitjada.

2. Es col·loca la peça vuida al lloc que es vulgui. 3. S’introdueix el llistó a aquesta a la part on no
hi ha forat.

La inclinació de 100º per poder
generar respatllers de cadira.

4. A l’espai que resta de la peça vuida, s’introdueix l’altre, amb la part petita cap per vall.

5. Aliniats els forats de totes dues peçes s’introdueix el cargol el qual es clavarà a la fusta.

3. Finalment s’enrosca el cargol, directament a
la fusta per a que faci resistència.

Observacions
Aquesta cinquena versió es caracteritza per ser la mes petita de les cinc presentades. Això implica un estalvi important de material a l’hora de produir-la i per tant un punt positu.
D’altra banda, està pensada per haber d’estar cargolada a la fusta per un punt de subjecció solament. A causa d’això, es genera un punt dèbil. Doncs
la peça, pot fer que els llistons que subjecta, rotin des del seu punt de subjecció.
Únic punt de subjecció

El cargol pot ferla rotar

27

15. Té una estètica amb futur potencial atractiu.

14. Permet crear els mobles objectius.

13. No necessita eines potents per ser usada
/ instal·lada.

12. És fàcil de fer servir.

11. No necessita cargols o components afegits.

10. Treballa solament amb tauló i llistó.

9. Treballa solament amb llistó.

8. Treballa solament amb tauló.

7. Pot aguantar el pes necessari per als mobles
objectius.

6. És resistent.

5. Aguanta amb fermesa les peçes a subjectar.

4. No necesita post-processos per tal de ser
emprada.

3. La seva producció mitjançant injecció de
plàstic és viable.

2. Usa poc material a la seva producció.

1. Segueixel discurs formal del plàstic com a
material.

Harris, J.S. (1961) ‘New Product Profile Chart’,
Chemical and Engineering News, Vol. 39, No.
16, pp.110-118.
Roozenburg, N.F.M. and Eekels, J. (1995)
Product Design: Fundamentals and Methods,
Utrecht: Lemma.
Roozenburg, N. and Eekels, J. (1998, 2nd ed.)
Product Ontwerpen: Structuur en Methoden,
Utrecht: Lemma.

Informació extreta dels següents llibres:

(Harris Profile)

-2

+1

Idea viable 1

-1
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+2

-2

+1

Idea viable 2

-1

+2

-2

-1

+1

Idea viable 3

HARRIS PROFILE

+2

-2

+1

Idea viable 4

-1

+2

-2

+1

Idea viable 5

-1

+2

Quina evolució ha patit ORBIS?
(Presa de decisió sobre idees viables)

Idea viable 5

-2
Després de l’anàlisi evaluatiu de les qualitats pertinents de cada peça,
exposades dintre de la taula del sistema Harris profile, s’ha posat en
manifest la peça a seleccionar.
Aquesta és la peça de l’idea viable 5.
Passem doncs a revisar els seus punts forts i punts febles i perqué ha
sigut seleccionada:
Punts forts: (referents als punts 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14 i 15
del Harris profile)
Els punts positius, es troben en una majoría en una posició de
+2 (8/12) i la resta en una posició de +1 (4/12).
Tots ells responen a: El discurs formal del material, l’ús de poc
material, la seva viabilitat en la producció per injecció de plàstic,
la falta de post processos per a ser emprada, la seva fermesa a
la subjecció, la seva resistència, la possibilitat de crear els mobles objectius, el fet de treballar amb llistó i tauló a l’hora, la seva
facilitat d’ús, i el seu potencial estètic.
Punts febles: (referents solament als punts 8,9 i 11).
Com a punt positiu dintre de la part negativa de la peça cal afegir
que les seves puntuacions negatives solament es troben en una
posició de -1 (3/3).

-1

+1

+2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Resultat analisis idea viable 5 amb el mètode Harris Profile

Aquests fan referència a: Treballa solament amb tauló, treballa
solament amb llistó i necessita cargols o peçes afegides per a
funcionar.
Com a conclusió doncs, podem dir que la idea viable 5 respon
positivament a una gran majoría de requisits importants, quedant en posició negativa aspectes que poden reduir-se a aspectes secundaris. Doncs per poder dur a terme els mobles objectius es requereix de resistència i per tant de ferratges i materials
adients.
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Esbós conceptual de la peça primari.

És macissa. Té una gran resistència estructural.

- Canviar l’angle de la part posterior per a poder generar 90º i poder generar
estanteríes.

- Afegir forats per a la subjecció com a estantería.

- Canviar la geometría exterior per tal de fer-la resistents als moviments laterals.

Esbós conceptual de la peça mes avançat.

Contres

Pros

L’inclinació de 45º del cargol modificada del model original de 90º
, resisteixen molt bé. Subjecten i eviten la pivotació de la peça.

No té cap forat per poder collar-se
com a component d’estantería.

Pes total en grams de la peça al
software CURA amb densitat del
100%.

Al ser macissa pesa 112g en total, sent
el total 170g per tirada a la producció.

A arrel del seu testeig mitjançant la proba física impresa en 3D, i evaluant pros i
contres, vàren començar a sortir a la llum els primers canvis a fer.

La primera versió de la peça, és una presa de contacte a la validació geometrica
i funcional.

Després dels esbossos conceptuals i les idees primàries, es va modelar la idea.

- Buidar la peça per optimitzar l’ús de material material.

Canvis a fer:

La part posterior de la peça i el seu angle, no accepta
la posició correcta per a poder crear estanteries.

La geometría de la peça és poc resistent en quant
als moviments laterals, degut a la falta de reforços.

A continuació s’exposará l’evolució, versió per versió, que ha adoptat la peça primitiva de l’idea viable
5, per poder dur a terme els requisits demandats
per PROJECTE ORBITA.

Geometría i volum funcionen bé a la subjecció del llistó.

(Versió 1)

Quina evolució ha patit ORBIS?
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Esbós formal de la peça reforçada .

La part posterior de la peça i el seu angle, segueix sense
acceptar la posició correcta per a poder crear estanteries.

(Versió 2)
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- Canviar l’angle de la part posterior per a poder generar 90º i poder generar
estanteríes.

- Afegir forats per a la subjecció com a estantería.

- Buidar la peça per optimitzar l’ús de material material.

Canvis a fer:

Contres

Pros

Pes total en grams de la peça al
software CURA amb densitat del
100%.

Segueix sent macissa i afegeix material per a la resistència estructural. Pesa 154g
en total, impossibilitant la seva producció a causa dels 170g que usa la màquina.

No té encara, cap forat per poder permetre a la
peça collar-se com a component d’estantería.

La seva forma, soluciona el problema de resistència lateral, afegint mes material als costats i ampliant la secció.

La versió 2 de la peça, recull tot un seguit de modificacions recopilades de l’anterior, millorant aquests aspectes, i deixant en evidència nous problemes que sorgeixen amb la seva investigació.

Sent buida, la seva resistència disminueix, fent
així que no pugui complir amb els seus objectius.

No conté cap forat per poder permetre a la peça generar estanteríes.

L’angle posterior, segueix sense acceptar la
posició correcta per a poder crear estanteries.

(Versió 3)
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- Canviar l’angle de la part posterior per a poder generar 90º i poder generar
estanteríes.

- Afegir forats per a la subjecció com a estantería.

- Col·locar un sistema de nervat interior, per tal de recuperar la resistència
necessària per a dur a terme la tasca.

Canvis a fer:

Gràcies al seu buidat, agilitza la
seva producció en temps i material.

Contres

Pros

Pes total en grams de la peça al software CURA amb densitat del 100%.

Al ser buida, estalvia en material per a la seva producció, quedant-se en 51 grams en total, i permetent crear tres peçes en total.

El seu interior és totalment buit, fet que l’alleugereix.

La terçera versió de la peça, és un esglaó a l’escala evolutiva del
projecte, apropant-se de la manera correcta a la seva finalitat
objectiva, i deixaint de nou en evidència els nous punts febles
a reforçar.

Esbós conceptual de modularitat a la peça.

- Canviar l’angle de la part posterior per a poder generar 90º i poder generar
estanteríes.

- Afegir forats per a la subjecció com a estantería.

- Canviar la geometría exterior per tal de fer-la resistents als moviments laterals.

- Buidar la peça per optimitzar l’ús de material material.

Canvis a fer:

Pes total en grams de la peça al software
CURA amb densitat del 100%.

Contres

Pros

Els nervats, amb la seva disposició tècnica, descuiden el seu protagonisme al quedar descoberts i fan poc estètic el conjutn de la peça

La forma trapezoidal i de cares rectes de la peça
petita, dificulta l’instal·lació de la peça. Aquesta
rellisca constantment i costa de subjectar.

Gran resistència estructural degut a l’afegiment d’un sistema de nervats inferior.

A aquesta 4 fase o versió de l’evolució de la peça es presenten
vancis notables en la seva forma funcional i comença a entreveure’s l’intencionalitat estètica amb la facetació inicial.

La part posterior de la peça amb el seu angle
de 90º permet ara, poder crear estanteríes.

Les dues facetes delanteres, permeten la modularitat
en 3 de la peça, a l’hora de generar potes en conjunt.

El forat de la part posterior, permet collar la
peça de manera ferma i correcta.

(Versió 4)
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Esbós conceptual del facetat immobilitzador de la peça petita.

- Valorar balanç entre treure material o afegir-ne per tal de millorar el desenmotllat.

- Validar la possibilitat d’injecció de plàstic.

- Validar els angles de desmoldeig i els gruixos de paret.

Canvis a fer:

Esbós conceptual de les parts macisses
afegides per facilitar el desemmotllat.

Contres

Pros

Esbós conceptual de l’estètica dels
nervats de la peça petita.

L’estètica de nervats, s’ha cuidat, per seguir el discurs dels facetats.

S’han afegit parts macisses a les torretes per tal de facilitar el desemmotllat.

La confecció del motlle amb la seva geometria interior, es dificulta. El seu desenmotllament també.

Els facetats aplicats, redueixen material i pes.

Totes les parets de la peça són de 2mm de gruix,
ajustant-se al mínim que pot produir la màquina.

Aquesta és la penúltima versió de tot el procés de millora i desenvolupament de la peça del Projecte
ORBITA.
S’apropa a reuneir tots els requisits tant tècnics, estetics, com funcionals. No obstant, de no ser pels
errors i dificultats a l’hora de crear-la amb injecció de plàstic, aquesta cinquena versió, sería la definitiva.

Un facetat dins la peça gran i un altre fora de la petita, disminueixen el
moviment durant l’instal·lació, facilitant-la.

Pes total en grams de la peça al software
CURA amb densitat del 100%.

El pes es troba en 57 grams, permetent
injectar fins a un total de 3 peçes.

L’estètica està controlada gràcies a facetats.

(Versió 5)
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L’estètica està controlada gràcies a facetats.

Pes total en grams de la peça al software
CURA amb densitat del 100%.

El pes es troba en 98 grams, permetent
injectar solament un total de 1 peça.

Contres

Pros

La peça ja no es presenta buida completament, augmentant els grams de material.

Angles de desenmotllat tant de la peça com del motlle estàn controlats.

S’ha eliminat la possibilitat de fer estanteries.

La peça està estretament relacionada amb la pota.
Sense la pota no es pot injectar la peça.

És la ultima versió de tot el desenvolupament. És la peça definitiva de PROJECTE ORBITA i s’anomena
ORBIS.
Aquesta reuneix tots els requisits tan tècnics, estetics, o funcionals, necessitant el motlle no solament per
a la seva confecció, sinó també per a la subjecció de la pota. Gràcies a això no presenta dificultats en el
desenmotllat, i es pot instal·lar fàcilment.

Gràcies a eliminar la construcció d’estanteríes, s’han
pogut solucionar problemes tècnics del motlle.

La peça petita de la versió anterior
desapareix i simplifica el seu ús.

El motlle, estrenyent-la, permet la fixació i
l’encastament de la fusta dins la peça.

(Versió 6, última)
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Part superior del model Imprés en 3D de la versió 4.

Part superior del model Imprés en 3D de la versió 2.

Model virtual de la versió 4.

Part superior del model Imprés en 3D de la versió 5.

Model virtual de la versió 2.

Part inferior del model Imprés en 3D de la versió 3.

Model virtual de la versió 5.

Part inferior del model Imprés en 3D de la versió 5.

Model virtual de la versió 3.

Model virtual de la versió 1.
Part superior del model Imprés en 3D de la versió 1.

Peça final ORBIS.

Part inferior del model Imprés en 3D de la versió 4.

Part superior del model Imprés en 3D de la versió .

Part inferior del model Imprés en 3D de la versió 2.

Mostra ilustrada, del recorregut evolutiu que ha recorregut la peça, pas a pas.

Maqueta física de la versió primitiva.

(Resum evolutiu)
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El motlle
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Com s’ha generat el motlle per a ORBIS?

Conjunt de peçes, components i resultats dels experiments.

Amb experimentació i errors, s’arriba a l’excel·lència. És per això que
PROJECTE ORBITA, ha generat una serie d’experimentacions in-situ.
Aquestes experimentacions neixen amb l’objectiu de generar una recopilació del “Know-how” que hi hà darrera de la màquina d’injecció
de plàstic de TALLER ESFÈRICA, del comportament del material en
diferents situacions, i del resultat final i estètic d’aquest.
Tot això per poder arribar al producte final d’una manera fiable i concisa, on tot el que es produeixi pugui ésser controlat amb consciència i
coneixement.
Per obtenir aquest desitjat “Know-how”, s’han dut a terme quatre tipus
d’experiments, tots mitjançant motlles casolans de fusta de faig, fins a
arribar a la concepció del motlle definitiu, com a ultim experiment.
A continuació es presenten.
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Experiment 1: Acabats i estètica a la mescla
L’experiment número un té com a objectiu entendre de quina manera
es pot arribar a controlar l’aspecte exterior relacionat amb els colors, i
el resultat que donen, seguint les instruccións de TALLER ESFÈRICA.
En aquest cas, es fà una proba amb barreja de tres tipus de colors. El
plàstic emprat és el Polipropilè, i s’empra, una base de transparent i dos
colors adherits, el vermell, i el violeta.
Aquests són els passos duts a terme:

1: S’agafa una base del 80% de
plàstic transparent.

2: S’afegeix de manera irregular a
la mescla transparent un 10% de
plàstic vermell.

1: S’aboquen a l’entrada del tub
escalfat, de manera alternada.

3: Es repeteix el primer pas a un
altre recipient.

1: S’obre el flux de sortida de plàstic fos i s’injecta el plàstic a un
motlle amb el producte.

4: Es repeteix el segon pas al nou
recipient.

1: S’obté el producte i s’analitza el
resultat.

Conclusions:
El patró “d’aigues” que crea el plàstic, juntament amb el resultat final
dels colors, és incontrolable.
No obstant, sense cap algoritme ni formula eficaç, una cosa que si que
es pot arribar a controlar, és el resultat estètic final segons el temps que
hagi estat el plàstic al tub escalfant.
Segons els resultats doncs, les primeres injeccions surten amb les “aigues” mes heterogenies i descomposades, amb una estètica mes linial.
D’altra banda, les ultimes injeccions als motlles, donen com a resultat
uns colors mes homogenis, sense gairebé línies ni “aigües”.

Resultat de les injeccions. Primera injecció a l’esquerra, darrera injecció a la dreta.

40

Com s’ha generat el motlle per a ORBIS?

Experiment 2: Desemmotllat, toleràncies i expulsors

El segon experiment es basa en investigar sobre els requisits imprescindibles d’un motlle a l’hora de fer una peça i extreure-la d’aquest.
Aquest cas, comença amb la injecció de plàstic a l’interior d’un dels
motlles casolans, que té com a peça resultant una “pastilla” a mode
de probeta, per veure els successos que es duen a terme a l’interior
d’aquest durant el procés d’injecció.
Veiem-ne els detalls:

Imatge 1 amb el desbordament del plàstic del motlle.

- En primera instància, el plàstic durant l’injecció: desborda o comença
a sortir (veure imatge 1).
- Un cop extret el motlle de l’injectora, s’obre i sobserva la quantitat de
material en excés aplicat (veure imatge 2).
- Finalment, al accionar el cargol que fa d’expulsor, aquest empenta la
peça deformant-la i trencant-la (veure imatge 3).

Imatge 2 amb el desbordament destapat.

Conclusions:
Per tal d’evitar desbordaments de material, cal afegir quatre cargols,
aconseguint assegurar l’estanqueïtat.
D’altra banda, l’expulsor, a l’hora d’actuar, no pot exercir força directament sobre la peça de plàstic, sinó contra l’altra cara de la part contrària
del mateix motlle. Així s’evitaríen deformacions i trencaments.
Finalment, s’han de tindre els angles de desenmotllat, doncs sense
aquests, la fricció i l’estrenyiment que crea la peça de plàstic contra el
motlle, fa que no es pugui extreure la peça final amb facilitat.
Imatge 3 amb l’expulsor actuant directament sobre
la peça.
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Experiment 3: Gruixos, flexibilitat i resistència

Aquest tercer experiment, consisteix en l’investigació de la resistència
del plàstic en relació al seu gruix i a la potència i eficàcia d’injecció de
la mateixa màquina.

Imatge 1. Estat de la peça dins el motlle un cop injectada.

Per a rebre aquesta informació, el motlle crea un objecte en forma de
creu, els braços de la qual tenen una secció diferent en cada cas, passant de 2 mil·límetres fins a un gruix màxim de 5 mil·límetres.
A continuació les especificacions:
Primerament, degut a la composició de múltiples peçes, amb les quals
està format el motlle (tipus encofrat), el desemmotllat de la peça resulta
del mes fàcil, a causa de no tenir cap mena de fricció amb les parets
del motlle (veure imatge 2).

Imatge 2. Estat de la peça al desemmotllar-se.

Daltra banda l’accés del plàstic a totes les parts del motlle és totalment
positiva (veure imatge 1).
Finalment, tot i tindre solament dos cargols, el plàstic no desborda per
les juntes, gràcies a les seves parets gruixudes (veure imatge 1).

Conclusions:
Les parets, tant les de 5 mil·límetres, com les de 2 mil·límetres o la
resta, tenen una resistència i rigidesa consistent. No es poden doblegar
amb la mà (veure imatge 3) i asseguren una resistència positiva.

Imatge 2. Vista superior de la peça on s’aprecien els
gruixos de cada braç.

A l’encreuament on es troben tots els braços de la creu, es genera
el que sembla un “rexuclament”, no obstant, no ho és. Doncs aquest
efecte és generat a causa de la poca estanqueïtat que té el motlle,
creant-se una bombolla d’aire que no pot expulsar-se d’aquest i es queda atrapada, debilitant l’unió (veure imatge 4).

Imatge 2. Ampliació de la bombolla del centre del encreuament dels braços de la peça.
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Experiment 4: Simulació d’injecció i desemmotllat de la peça

Finalment, al quart experiment, es crea el volum primitiu de la peça de
Projecte ORBITA, per tal d’investigar els efectes del desnmotllat sobre
aquesta, a mode de prova. També els efectes de ser una peça macissa,
i de la resistència del Polipropilé amb la geometría d’aquesta.

Imatge 1. Resultat del desbordament del plàstic per
les juntes del motlle.

Per a dur a terme l’experiment, aquest ha sigut executat, mitjançant un
motlle de fusta casolà, de tipus encofrat.
Veiem els successos:

Imatge 2. Pas inicial del desemmotllat de la peça.

En primer lloc, les juntes del motlle, al encaixar malament, evitaven
que sigués estanc, deixant escapar el plàstic per les escletxes, fent que
crear una peça macissa com aquesta, es converteixi en una tasca dificil
degut a que regalima, i es desborda, amb excés (veure imatge 1).
En comparació de l’anterior, el desemmotllament de la peça ás difícil.
S’aconsegueix desemmotllar al primer intent (veure imatge 4), però no
pas al segon, que té incrustada una part del motlle al seu interior (veure
imatge 5).

Imatge 3. Pas de desenmotllat de la peça, es pot
observar l’incrustació.

Finalment, observant la peça que ha sortit amb èxit del motlle, es pot
observar, que la geometría no genera qüasi “rexuclaments” (veure imatge 4).
Conclusions:
El desemmotllat és una tasca important, i per a dur-la a terme amb èxit,
s’han de tindre en compte en tot moment els angles d’inclinació correctes. Així s’eviten incrustacións de peçes als motlles (veure imatge 5).

Imatge 4. Primer intent d’injecció de la peça primitiva,
amb èxit.

Si bé el desemmotllat és important, l’estanqueïtat del motlle també ho
és, doncs aquest, genera bombolles i espais buits indesitjats, dins i fora
de la peça, a causa de no poder expulsar l’aire de l’interior d’aquest.

Imatge 5. Segon intent d’injecció de la peça primitiva,
amb un component del motlle incrustat.
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El motlle definitiu

Després de tots els experiments anteriors, es va poder dissenyar el
motlle definitiu.

Imatge 1. Mecanitzat de la cara inferior del motlle.

El motlle està fet amb la mateixa fusta de faig amb la qual estàven fets
els motlles de proves anteriors, per tal de seguir amb el “know how”
aconseguit amb els experiments anteriors. No obstant gràcies a aquest
material, no solament abaratim en costos en quant a la seva matèria
primera, sinó que també aconseguim el seu mecanitzat gratuitament
treballant amb ateneus de fabricació digital (veure imatge 1).
Conté tres cares, dues de laterals les quals li donen el seu aspecte
característic a la peça, i una d’inferior que s’encarrega de fer el vuidat
interior per tal d’alleugerir pes i estalviar material, i tots els forats corresponents per a hermetitzar-se (veure imatge 2).

Imatge 2. Vista general de les cares i la peça.

D’altra banda un passador, que creua en diagonal tot el motlle, crea
el buit, que farà la funció del forat en diagonal que té ORBIS (veure
imatge 3).
Aquest està dissenyat per funcionar juntament amb el llistó que farà de
pota, quedant així tancat i d’aquesta manera permetent injectar el plàstic, el qual encastarà el llistò al seu interior (veure imatge 4).
Amb aquest nou i final plantejament sobre el motlle, se solucionen i es
tenen en compte tota la resta d’errors comesos a les anteriors proves
d’injecció de plàstic.

Imatge 3. Detall del passador fent el forat a la peça

Més endevant es mostren els resultats de l’injecció de plàstic al motlle.

Imatge 4. Detall del funcionament del motlle amb la pota
i el passador
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Veiem els successos:
L’última prova d’injecció amb el motlle definitiu va posar en testeig diferents aspectes finals.
Primer, es va provar el desemmotllat mitjançant sabó per tal d’evitar
l’adherència del plàstic a la fusta. El resultat va ser totalment positiu i
va permetre desemmotllar tant la peça com els components del motlle
(veure imatges 1 i 2).
D’altra banda, es van fer una serie de marques a les parts dels llistons
en contacte amb el plàstic, per veure el comportament de fixació dels
diferents tipus (veure imatge 3). Es van tindre uns resultats bons, doncs
tots els tipus de màrques, inclòs el llistò “nuu”, s’adherien perfectament
a la peça. No obstant la part clau del procés, és l’estrenyiment del llistó
amb el motlle. Però al ser llistóns de fusta molt tova patíen irregularitats
mil·limètriques que variàven l’estanquitat, fent que la pota s’alliberés i
sortís tot el plàstic per l’espai que ocupava (veure imatge 4).

Imatge 1. Aplicació del sabó al motlle per tal de
desemmotllar la peça final.

Imatge 2. Detall d’un pas de desemmotllat.

En quant als aspectes tècnics del motlle, aquest va permetre una resolució molt bona a la primera injecció. Poc a poc el motlle es va anar
trencant degut a la poca resistència de la fusta a la presió interior que
excercía la injecció, fent que la qualitat de la peça final es modifiqués
(veure imatges 5 i 6).
Finalment, la peça va sortir amb èxit tot i haver-se deteriorat el motlle. Aquesta, tenint en compte que va ser feta amb un motlle de fusta,
presentava uns bons acabats, tot i que presentava petites bombolles a
les ultimes injeccions a causa de la mala estanquitat del motlle un cop
deteriorat. (veure imatge 7).

Imatge 3. Diferents tipus de màrques d’adherència.

Conclusions:
Cal dir que el motlle va respondre molt positivament tot i haver sigut fet
amb fusta, i que a mòde de prova i prototipatge va fer el seu servei al
100%. Així doncs queda clar després de les proves que el mateix motlle
fet en alumini, resistiría perfectament la presió i donaría uns acabats
mes bons, permetent crear ORBIS de manera correcta i fluida.

Imatge 4. Conseqüències de mala estanquitat al
motlle.

Imatge 5. Detall de deteriorament del motlle.

Imatge 7. Resultat final d’ORBIS en injecció de plàstic.

Imatge 6. Detall de deteriorament del motlle.
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Com s’ha generat el motlle per a ORBIS?

Resultat final del tamboret muntat amb ORBIS.

Detall de la unió d’ORBIS, amb el tauler.

Detall de les tres potes del tamboret unides amb ORBIS.

Vista de detall d’ORBIS.

Imatge general del tamboret circular generat amb ORBIS

Vista de les potes del tambores amb ORBIS, voltejat.
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Memòria descriptiva
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El workshop

48
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Que és el workshop?

El workshop de Projecte ORBITA és un conjunt d’activitats juntament
amb Taller Esfèrica, per tal d’aconseguir posar en valor l’experimentació amb el plàstic reciclat, mitjançant l’integració d’aquest al mobiliari
domèstic, a través de la creació d’ORBIS, la peça d’unió del projecte,
per a crear mobles.

A qui va dirigit el workshop de Projecte ORBITA? (Target)

El public objectiu al qual va dirigit el producte del Projecte ORBITA, és
el pubilc pertanyent a la generació Millennial. Aquests són la generació
que va de l’any 1980 al 2000.
Es caracteritzen per:
- Determinació i ganes per al canvi i compromís social.
- Estar mes connectats.
- Estar millor informats gràcies a internet.
- Son mes socials.
- Son mes justos.
- Estan actualitzats constantment.
- Tenen una millor formació acadèmica que les altres generacions.
- Són mes creatius.
- Són millors investigadors.
- Sempre busquen un equilibri personal-professional.
- Són crítics.
- Són mes exigents.
- Es mostren menys pacients.
- No acostumen a tenir treball fixe.
- Acostumen a tenir un treball mòbil / nòmada.
- No solen tenir habitatge fixe.
- No acostumen a tenir propietats de gran valor.
- Tenen pitjor formació Laboral.
- Treballen per a les persones, no per a les empreses.
- Solen tenir baixa lleialtat i compromís laboral.
- Tenen poca ambició material.
- Solen tenir baixa tolerància a la frustració.
El 2020 els Millennials formaran part del 40% dels treballadors mundials i del 75% el 2025. Son el futur mes proper que sustentarà el món.
Dades extredes de : Encuesta Deloitte 2015 Generación del Milenio. (2015) (1st ed., p. Totes). Consultat de https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/human-capital/estudios/150225-EncuestaDeloitte2015-Generacion-del-Milenio.pdf
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Quins són els seus objectius?
ORBITA, amb el seu workshop, té com a objectiu concienciar a la generació Millennial, la qual és la generació del futur mes proper, promoure
l’esperit investigador i experimental, amb una educació del nou pensament de l’economía circular.
D’altra banda, i no menys important, el seu objectiu principal, també és
convertir aquests tallers, en actius econòmics per tal de poder nodrir
la relació TALLER ESFÈRICA + Projecte ORBITA, i fer guanyar capital
a les dues parts, aconseguint així una millora i evolució constant en el
contingut dels workshops i per tant uns millors serveis.

WORKSHOP PROJECTE ORBITA

Adaptació de l’esquema estratègic de TALLER ESFÈRICA, a Projecte ORBITA.
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Quins formats té?
Es presenta en dues tipologies. D’aquesta manera, facilita la seva expansió, podent arribar a mes llocs amb diferents disponibilitats.

Pack 1: Workshop Bàsic (educatiu)

Pack 2: Workshop Pro (Creador)

APROFITA-HO!
Fes-te un moble, recicla el teu plàstic!

APROFITA-HO!
Fes-te un moble, recicla el teu plàstic!

TENS RESIDUS PLÀSTICS A CASA?
ORBITA, amb el seu workshop, et dona la oportunitat de poder-te crear el teu pròpi tamboret per a casa amb els teus pròpis
residuus plàstics, mitjançant la seva peça d’unió, que estarà
feta amb els residuus que tu portis.

ETS UN PRO? ET CONSIDERES UN MANETES?
ORBITA, amb el seu workshop, et dona la oportunitat de poder-te crear el moble per a casa que tu vulguis amb els teus
pròpis residuus plàstics, mitjançant la seva peça d’unió, que
estarà feta amb els residuus que tu portis.

A que esperes? Participa!

A que esperes? Participa a la nostra jornada de dos dies!

Activa’t! Desperta l’esperit investigador i experimental, que duus
a dins!

Activa’t! Desperta l’esperit investigador i experimental, que duus
a dins!

Tu ets el futur del món que potenciarà el nou pensament de
l’economía circular!

Tu ets el futur del món que potenciarà el nou pensament de
l’economía circular!

Día 1 de Juny del 2017 de 10:00 a 13:00

Día 1 de Juny del 2017 de 8:00 a 14:00
Día 2 de Juny del 2017 de 8:00 a 14:00

Ateneu ciutat meridiana

Ateneu ciutat meridiana

57€ per persona
material bàsic inclòs

374€ per persona
tot el material que necessitis inclòs

Mes info a: www.workshoporbita.com

Mes info a: www.workshoporbita.com
Un Workshop Pro de:

Un Workshop bàsic de:

+
Patrocinat per:

+
Amb la col·laboració de:

Cartell Pack 1: workshop bàsic (educatiu).

Patrocinat per:

Amb la col·laboració de:

Cartell Pack 2: Workshop Pro (Creador).

Durada: 3 hores

Durada: 12 hores (repartides en dos díes).

Participants: Min. 5 - Max. 15

Participants: Min. 3 - Max. 5

Productes: ORBIS

Productes: ORBIS

Material: Suport visual Taulons de fusta, polipropilè, cargols, tornavisos.

Material: Suport visual, taulons de fusta, polipropilè, cargols, tornavisos, injectora, caladora i polidora.

Activitats i relació de temps:

Activitats i relació de temps:

Únic dia (3hores).
- 1a hora: Projecció de video i xerrada.
- De 2a a 3a hora: Muntatje d’un tamboret amb les peçes
d’ORBITA ja pre-fabricades i les fustes ja tallades
- 3a hora: Cloenda del Workshop

Primer dia (4hores).
- De 1a i 2a hora: Projecció de video i xerrada.
- De 3a a 4a hora: Disseny del moble per part dels participants.
Segon dia (8hores).
- De 5a a 8a: Injtecció de les peces necessaries per a
muntar els mobles pertinents.
- De 9a a 12a hora: Tall de les fustes per dur a terme els
mobles desitjats i assemblatje dels mateixos.
- 12a hora: Cloenda del Workshop.

Preu: 57,05€/persona

Preu: 374€/persona
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Com són els seus cartells?

APROFITA-HO!
Fes-te un moble, recicla el teu plàstic!
TENS RESIDUS PLÀSTICS A CASA?
ORBITA, amb el seu workshop, et dona la oportunitat de poder-te crear el teu pròpi tamboret per a casa amb els teus pròpis
residuus plàstics, mitjançant la seva peça d’unió, que estarà
feta amb els residuus que tu portis.
A que esperes? Participa!
Activa’t! Desperta l’esperit investigador i experimental, que duus
a dins!
Tu ets el futur del món que potenciarà el nou pensament de
l’economía circular!
Día 1 de Juny del 2017 de 10:00 a 13:00
Ateneu ciutat meridiana
57€ per persona
material bàsic inclòs
Mes info a: www.workshoporbita.com
Un Workshop bàsic de:

+
Patrocinat per:

Amb la col·laboració de:

Cartell Pack 1: workshop Bàsic (educatiu).
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Com són els seus cartells?

APROFITA-HO!
Fes-te un moble, recicla el teu plàstic!
ETS UN PRO? ET CONSIDERES UN MANETES?
ORBITA, amb el seu workshop, et dona la oportunitat de poder-te crear el moble per a casa que tu vulguis amb els teus
pròpis residuus plàstics, mitjançant la seva peça d’unió, que
estarà feta amb els residuus que tu portis.
A que esperes? Participa a la nostra jornada de dos dies!
Activa’t! Desperta l’esperit investigador i experimental, que duus
a dins!
Tu ets el futur del món que potenciarà el nou pensament de
l’economía circular!
Día 1 de Juny del 2017 de 8:00 a 14:00
Día 2 de Juny del 2017 de 8:00 a 14:00
Ateneu ciutat meridiana
374€ per persona
tot el material que necessitis inclòs
Mes info a: www.workshoporbita.com
Un Workshop Pro de:

+
Patrocinat per:

Amb la col·laboració de:

Cartell Pack 2: Workshop Pro (Creador).
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Com es distruibuirà? (Estratègia i mèdis)
L’objectiu principal de Projecte ORBITA, és la captació de clients per
a poder dur a terme el desenvolupament dels serveis del, workshop,
aconseguir proveïdors, promotors, o inclòs col·laboradors, que bé podrien ser marques que volen sumar-se a la filosofia del projecte, per tal
d’enaltir els seus valors com a marca. Els beneficis totals provinents de
Projecte ORBITA, s’obtindràn aleshores, de la realització i la contractació dels serveis d’aquetes activitats o workshops.
En quant a la difusió i l’abast del projecte, s’expandirà mitjançant la
promoció del mateix vía xarxes socials, Newsletter (de la pagina de
TALLER ESFÈRICA), els tallers, exposicions, presentacions i la comunitat indirecta, pertanyent al mateix producte, on els mateixos usuaris
d’aquest, la formaràn compartint els seus coneixements adquirits amb
el seu ús, i les seves creacions.

Quines son les seves vies d’actuació?
ESCOLES

Escoles de primària (ja siguin públiques o privades), escoles de disseny, escoles d’enginyería, etc.

Logotip IED

UNIVERSITATS
Universitats tecnològiques, campus d’enginyería, carreres amb formats
d’enginyeria o tecnològica, universitats de disseny, carreres d’investigació de materials o màsters universitàris.

Logotip UPC

COMPANYÍES
Companyíes relacionades directament amb l’economía circular i el seu
entorn, amb estètica o filosofía respectuosa pel mediambient, preocupada per la contaminació i la gestió dels residuus, Fablabs, coworkings
,etc.

Logotip FabCafé

FUNDACIONS

Fundacions de caràcter tècnic i experimental, Fundació CIM, Institut
català del plàstic, IAAC, etc

Logotip Fundació CIM

ENTITATS (generalitat)
Entitats públiques, BCNeta, ajuntaments, Generalitat de Catalunya,
Gobierno de España, ateneus de fabricació digital, etc.

Logotip BCNeta
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Quines Debilitats, Amenaçes, Fortaleses i Oportunitats té el workshop? (DAFO)

Projecte ORBITA, presenta unes característiques que el diferencíen totalment al mercat:
1. Ofereix l’oportunitat al consumidor de poder crear el seu propi producte
amb els residuus plàstics generats per ell mateix.
2. Porta una filosofía diferent a darrera, l’economía circular.
3. Té el potencial de generar una comunitat informada, concient de l’autoproducció i motivada per l’experimentació.
4. L’usuari és el pilar clau a la producció, vida i ús del producte.
Entrem doncs als punts a tractar des del punt de vista de negoci:
Debilitats:
- TALLER ESFÈRICA solament té una sola màquina per a poder fer tallers.
- La màquina d’injecció de plàstic, al ser Low-Tech, alenteix la fluidesa dels
workshops, degut al seu temps d’escalfament i a la seva càrrega màxima
de 170g.
- L’ús de la màquina comporta acció manual. Necessita un operari.
Amenaçes:
- La màquina, al procedir d’un projecte opensource, facilita la seva producció a qualsevol que vulgui. Altres persones poden fabricar-la a la zona i
fer-ne competència.
- Pot haber una petita possibilitat on les empreses de reciclatge (per exemple Ecoembes), fàcin sonar l’alarma d’una gestió de residuus descontrolada.
- Grans empreses poden copiar l’estratègia del taller, i impartir-lo generant
la màquina i treient-li protagonisme i participants als workshops de Projecte
ORBITA.
Fortaleses:
- És una estratègia innovadora, amb un producte innovador dintre del seu
pròpi camp i mercat.
- Té molta potència a nivell d’ “espectacle” concienciador i experiència, on
l’activitat desenvolupada queda molt clara i l’objectiu és fàcil d’aconseguir.
- Al generar el producte amb matèria primera reciclada procedent directament de l’usuari i oferida per aquest, el cost d’aquesta és gairebé inexistent
o inexistent.
- El producte generat, té una història única a darrera atribuida per cada
usuari.
Oportunitats:
- Al tindre una posada en escena tant potent i cridanera, les empreses de
reciclatge poden apostar per la esponsorització del projecte recolzant a TALLER ESFÈRICA i a Projecte ORBITA.
- El projecte pot interessar a institucións públiques (com per exemple BCNETA) com a activitat de promoció i oferir subvenció per a aquest.
- Si institucions públiques estiguessin interessades, es podria plantejar de
generar tota una xarxa estratègica de punts on hi haguessin aquestes màquines i aquests serveis locals dirigits als barris, generant així moltes mes
possibilitats en la producció, expansió, i concienciació.
- A l’any 2017 on ens trobem, l’ecología, (degut al canvi climàtic) i l’economía,(degut a la crisi econòmica) són temes d’importancia. El projecte basat
en l’economía circular és una peça potent per poder interessar a aquests
sectors.
- Dintre del món del disseny, el producte generat a arrel de tots aquests
processos pot tindre protagonisme i veu, com a tret de sortida d’una nova
tipologia de productes sorgits d’aquest tipus de producció, interessant a
diaris, revistes, webs blogs, etc.
-El producte generat, tenint una estratègia a darrera, es pot convertir en
objectiu guanyador de concursos (de disseny, d’ecología, sostenibilitat, estratègia, etc.).
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ORBIS, la peça
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Com és ORBIS?

ORBIS és la peça del Projecte ORBITA, pensada per a la creació i
muntatge de mobles, feta a partir del reciclatge dels residuus plàstics.
Aquesta està produida amb el procés d’injecció de plàstic, però amb
la peculiaritat de que la màquina que duu a terme el procés, és una
maquina casolana, senzilla i bàsica provinent del projecte “Precious
plastic” de Dave Hakkens, i en possessió de Taller Esfèrica.
ORBIS, és una peça totalment condicionada per aquells elements els
quals ha de donar la possibilitat de crear, i respon a la creació dels
mobles bàsics per a la llar, i les variants d’us del mobiliari dins la vida
a aquesta. (Els considerats mobles bàsics per a la llar, provenen de
l’investigació que es pot veure mes endevant).
Projecte ORBITA, amb la seva peça ofereix amplies possibilitats de
poder crear diferents peçes de mobiliari. No obstant l’estratègia del projecte vol donar la oportunitat de crear-se els mobles per a la llar, considerats com a bàsics. Tamboret, cadira i taula.
Amb aquesta premisa com a base, s’han generat dues col·leccions,
una “Circular” i una de “Quadrada”.
La primera es caracterítza per cuidar la forma circular a tots els taulons
presents. D’altra banda, ha sigut pensada per poder-se dur a terme al
workshop “Pro”, ja que les formes circulars no les tallen a cap botiga
brico, de manera gratuita i a aquest workshop, es contempla el fet de
tallar-les.
La segona en canvi, es caracteritza per seguir una línia amb la forma
quadrada a tots els taulons presents. Com a punt d’interés a nivell estratègic per al workshop bàsic ja que aquest tipus de geometríes, si que
les tallen gratuitament a botigues brico.
No obstant, ambdues col·leccions es mostren, com a demostració de
les possibilitats les quals pot dur a terme ORBIS.En quant a l’estètica,
la part mes visual i atractiva de les peçes ve donada directament del
procés productiu. El mateix usuari (que és a l’hora també el productor),
te la possibilitat de “personalitzar” el color de la seva peça, gràcies al
color de la matèria primera que ell hagi portat, o que Taller Esfèrica
li proporcioni. D’aquesta manera, podent-se crear combinacions dels
diferents colors.
En quant a l’estètica, la part mes visual i atractiva de les peçes ve donada directament del procés productiu. El mateix usuari (que és a l’hora
també el productor), te la possibilitat de “personalitzar” el color de la
seva peça, gràcies al color de la matèria primera que ell hagi portat, o
que Taller Esfèrica li proporcioni. D’aquesta manera, podent-se crear
combinacions dels diferents colors. I tot i que el mateix usuari, pugui
escollir les combinacions de color, mai podrà controlar l’acabat final,
tenint sempre una peça unica i irrepetible.
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Armaris organitzadors, calaixeres, taula, illa de treball, tamboret, tamboret, escala, cadira o barra.

Aparador (escurabutxaques), sabater, sofà, taula de menjador, cadires, armaris, armaris organitzadors, taula de café, moble per al televisor, butaca, moble
bar, aparador, vitrina, taula de centre, tamboret, tamboret-reposapeus o tauleta
auxiliar.

Armari, tauleta de nit, calaixeres, cadira, tamboret, tamboret-escala, estructura
de llit, capçal de llit, sabater, penjador, galàn de nit o tocador.

Penjadors, calaixeres, tamboret, tamboret-escala o porta rotlles.

Cadira, tamboret, taula, hamaca, gandula o taula de picnic.

Taula (escriptori), cadira, tamboret, cadira de rodes, calaixeres, sofà o butaca.

Calaixeres, armariets, tamboret-escala, cadira o tamboret.

Calaixeres, armariets, tamboret-escala, cadira o tamboret.

Cuina

Sala d’estar / rebedor

Dormitori

Bany

Terrassa / Jardí

Oficina

Safareig

Garatge / Traster

- Gandula: 1

- Hamaca: 1

- Porta rotlles: 1

- Tocador: 1

- Galàn de nit: 1

- Capçal de llit: 1

- Estructura de llit: 1

- Vitrina: 1

- Moble bar: 1

Cadira

Taula

Tamboret

(Conclusió de la reflexió).

Mobiliari bàsic per a la llar

1-2 aparicions (poc necessari)
3-5 aparicions (mitjanament necessari)
6-12 aparicions (molt necessari)

Llegenda d’importància:

- Moble per al televisor: 1

- Barra: 1

- Illa de treball: 1

- Penjador: 2

- Butaca: 2

- Sofà: 2

- Sabater: 2

- Aparador: 2

- Armari: 2

- Armaris organitzadors: 3

- Calaixeres: 5

- Cadira: 7

- Taula: 9

- Tamboret: 12 aparicions

(reflexió del nombre d’aparicións per importància dels mobles bàsics per a la llar).

Aparicions

Quins són els mobles bàsics per a la llar?
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Com condicionen els mobles bàsics taula, tamboret i cadira a ORBIS?

Els condicionants generals que fan que ORBIS sigui com és a
nivell funcional, són:
- Les tres tipologíes tenen un plà horitzonal destinat a subjectar pes.
- Per poder subjectar aquest plà horitzonal, han de tenir mínim 3 potes.
Aquestes generalment estàn en angle de 90º respecte al terra.
- Totes les tipologíes estàn condicionades per l’escala humana.
- El respatller d’una cadira ha d’estar inclinat entre 95º i 110º.
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Que és capaç de crear ORBIS?
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Que és capaç de crear ORBIS?

Render de la col·lecció 1 (circular) : Per ser generada durant el Workshop Pro

Render de la col·lecció 2 (quadrada) : Per ser generada durant el Workshop Bàsic
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Quins acabats pot tindre ORBIS?

Mostres d’hipotètics acabats i textures finals del producte.
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Com funciona ORBIS?

2

1

PROJECTE ORBITA, té com a objectiu integrar els residuus plàstics
als mobles de la llar, com a estratègia concienciadora.
Oferint la possibilitat de poder crear tamborets, cadires, taules i les seves variants, es genera la pregunta:
Com funciona ORBIS?
La peça, té dues cares protagonistes, que són les que permeten
crear els mobles.
Exemple de fixació de la peça 1.

La cara horitzontal (1) ha d’estar sempre en contacte amb els
taulons, doncs és la que fa major contacte superficial i permet la
màxima adherència de la peça.
La cara diagonal (2), juntament amb la horitzontal (1), permet
fer passar un cargol en una inclinació de 45º fixant-la al tauló. També, amb el seu angle, evita la pivotació de la peça i la
subjecció d’aquesta sense la necessitat d’usar mes d’un cargol.
(veure exemple 1).
La cara horitzontal (1), orientada cap a sota i de nou en contacte
amb el tauló, aprofitant l’inclinació del llistó a 95º i amb aquest
indicant cap a dalt, permet generar respatllers per a cadires o
qualsevol tipus de mobles amb aquests (veure exemple 2).

Exemple de fixació de la peça 2.
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Com s’instal·la ORBIS?

Pas 1: Se selecciona el moble a fer.

Pas 2: Es Tallen les peçes necessàries per fer el
moble dissenyat

Pas 3: Es prepara la màquina pre-escalfant el
polipropilè.

Pas 4: Es prepara el motlle amb el llistó al seu
interior introduit 3cm de fons, i s’injecta el plàstic.

Pas 5: Es desemmotlla la peça extraient tots els
cargols.

Pas 6: Ja llestes les potes, es presenten sobre la
superficie a fixar-les.

Pas 7: Es fixen les potes usant un sol cargol per
cadascuna, fent-lo passar pel forat de la cara
diagonal.

Pas 8: El moble desitjat i dissenyat al principi, està llest per ser usat.
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Que diferencia ORBIS de la resta?

vs.

Tots sabem que avui dia, apropar-se a una ferretería per solucionar
alguns problemes de bricolatge a casa és fàcil, i dona en molts dels
casos, la solució. Sabem també, que la funció tècnica que desencadena la peça que té ORBITA, pot ser substituida per qualsevol peça
de ferretería, o per qualsevol de les peçes que hi hà al mercat amb la
mateixa intencionalitat.
Però, s’ha de fer saber, que la peça del Projecte ORBITA, no és una
peça d’unió quasevol, i que el seu objectiu, no és complir la mera funció
tècnica d’unir components per a crear mobles. A banda de facilitar la
creació de mobles per a la llar, la peça del PROJECTE ORBITA, és una
experiència, una estratègia i inclòs un model concienciador.

Munt de residuus de brossa plàstica en descomposició.

ORBIS, està basada en l’economía circular i el micro-reciclatge. És un
objecte que està creat pel mateix consumidor amb els seus mateixos
residuus, mitjançant la màquina d’ijnecció de plàstic de TALLER ESFÈRICA. A més, permet crear els teus pròpis mobles per a la llar.
Això farà entendre a tot aquell que la conegui, que hi ha darrera de la
seva escombraría plàstica i com aquesta pot ser inclosa dintre del seu
mobiliari, com són produits els seus objectes, i com es pot crear un moble a partir d’aquests. Potenciant el reciclatge, la compra documentada,
l’autoproducció i l’economía circular. D’aquesta manera, és com la peça
de Projecte ORBITA es desmarca de la resta de peçes d’unió del mercat, concienciant i seguint estratègies que tenen l’intenció de canviar el
pensament, la filosofia, i la manera d’actuar de les persones.

Economía Circular | economiacircular.org. (2017). Economiacircular.org.
Consultat 2 January 2017, de http://economiacircular.org/wp/?page_id=62
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Conclusió de Projecte ORBITA

Projecte ORBITA, com tots els projectes, ha presentat les seves dificultats i facilitats, alegries i tristeses.
Inicialment, va començar amb la intenció de ser un projecte social i
innovador, però amb el pas del temps ORBITA, anava evolucionant cap
un camí que cada vegada s’enfocava mes a l’investigació de l’integració dels residuus plàstics a la nostra vida com a mobiliari.
Però, han sigut aquests objectius una meta inassolible?
Al ser un projecte basat en un sol material, el plàstic, el nivell d’exigència d’aquest ha estat bastant alt. Materials com la fusta o el metall, tenen una accessibilitat bastant àmplia, però el plàstic és un material tant
tècnic, que no és fàcil accedir a les tecnologíes que el manufacturen
per poder dissenyar amb ell, i menys si es parla d’injecció de plàstic.
No obstant, tot i semblar una meta molt llunyana, gràcies a Taller Esfèrica, la possibilitat de poder dissenyar un objecte fet íntegrament de
plàstic, amb les tècniques de la indústria antiga (tenint en compte que
la impresió 3D forma part de la nova indústria), ha pogut ser assolible.
D’altra banda, cal dir que no tot han sigut facilitats. Doncs com a punt
d’autocrítica, he de dir que el meu projecte, arribats al final de la evolució d’aquest, el veig amb la possibilitat de ser molt mes desenvolupable.
Durant el transcurs del projecte, aquest ha sigut dut a terme amb les eines mes a l’abast com ateneus de fabricació per fresar o motlles fets de
fusta entre d’altres. Si el projecte hagués presentat molts mes recursos
tant econòmics, com de temps, s’haguessin fet servir millors màquines per mecanitzar alumini per al motlle, i en conseqüència obtenir un
motlle millor i una peça amb altres característiques, aconseguint noves
possibilitats que haguessin oferit diferents i noves possibilitats.
Així doncs, ORBITA, ha acabat sent un projecte amb vistes al futur.
Algunes, son col·laborar amb Taller Esfèrica, tirar endevant una investigació mes llarga i profunda, generar estratègies de reciclatge generant
productes, o associar-se amb entitats públiques per a desenvolupar el
projecte a un camp global.
Finalment, m’ha ensenyat a tenir un control constant de les situacions, on tot era contemplat en tot momet. M’ha fet aprendre a “caminar cegues”, deixar-me portar pels nous descobriments i avançar amb
aquests. Com quan sents música que no saps ballar i la improvises la
teva dansa, com quan coneixes el teu destí, pero saps que per arribar-hi has de seguir caminant.
“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.”
Antonio Machado, 1939-1989: Coloquio internacional (Google books).
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Memòria Tècnica
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Quins condicionants té la maquinària de Taller Esfèrica sobre ORBIS?

Palanca d’injecció
Aquesta necessita de força
generada manualment per a
poder fer fluctuar el plàstic cap
al noozle i produir l’injecció de
la peça.
Aixó condiciona que el gruix
mínim de paret de qualsevol
peça es limiti a 2mm degut a
la resistència i força que s’ha
d’aplicar.

Tub de càrrega
El tub de càrrega allotja el
plàstic en forma de “perles” o
triturat, per tal de ser escalfades ràpidament i poder injectar-les.
El condicionant principal és
que la càrrega està limitada a
170g (45000mm3 per motlle)
de material com a màxim per
a cada injecció.

Noozle (boca d’injecció)
La sortida de plàstic que permet
el Noozle, és un condicionant molt
gran, doncs és el que controla la
quantitat de material que entra a
dintre del motlle.
Al voler tindre una definifió adient,
la boca d’injecció ha de ser petita
i per tant condiciona totalment la
forma final del motlle amb 2mm de
pared com a mínim.

Escalfadors

Maquina d’injecció de “Precious Plastic” amb la que treballa Taller Esfèrica.

Els escalfadors son els que s’encarrèguen de fondre el plàstic tornant-lo
en un producte injectable, d’aquesta
manera s’aconsegueix introduir-lo a
l’interior del motlle.
Aquests triguen una mitja de 30 minuts en escalfar la càrrega màxima
sencera de 170g, condicionant el procés de producció per a peces grans en
30 minunts per cadascuna.

Amb totes aquestes limitacions la peça ha hagut de respectar unes característiques:
- Ha d’encabir-se en un motlle de 10cmx10cmx10cm de màxima.
- Ha d’estar fetes amb 170g de material o menys (uns 45000mm3).
- Les parets de la peça han de ser de 2 mil·límetres de gruix com a
mínim.
- La tipología de plàstic emprat en la producció de les peçes ha de ser
Polipropilé (PP).
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Quins materials estructurals necessita ORBIS?
ORBIS, treballa principalment fixant amb un sol cargol, fusta en format
de llistó i fusta en format de tauló.
Però quins? Quins preus tenen? Quines característiques?
Cargols:
PROJECTE ORBITA recomana la marca de cargols SPAX. Aquesta és
una marca de confiança i seguretat venuda i emprada a arreu del món.
ORBITA, recomana el cargol de cap phillips rodó per a fusta, gràcies
al seu sistema de perforació que permet cargolar sense foradar prèviament.

Característiques tècniques del cargol de la pàgina oficial de la marca (www.spax.com).

Captura del P.V.P. de la capsa de 16 unitats a la botiga online de Leroy Merlin (http://www.leroymerlin.es/).
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Quins materials estructurals necessita ORBIS?

Fusta (llistó):
ORBIS, treballa amb llistons de 34mm (amplada) X 34mm (fondària) X
(llargada desitjada).
PROJECTE ORBITA, pot funcionar amb els llistons de qualsevol marca, sempre que respecti les mesures. no obstant, recomana adquirir els
llistons a la botiga de bricolatge Leroy Merlin, doncs l’acabat d’aquest
en relació al preu, és notablement molt mes positiu que la resta.

Captura del P.V.P. del llistó de 34x34x2400mm a la botiga online de Leroy Merlin (http://www.leroymerlin.es/).

Fusta (tauló):
D’altra banda, el tauló pot ser de qualsevol tipus de fusta, sempre i
quan el gruix del tauló respecti un gruix mínim de 18mm des de fusta
natura, fenòlica, MDF, contratxapat, etc.
No obstant, tot i poder-se emprar diferents fustes, té la necessitat de
tenir un proveïdor accessible a tothom, amb servei de tall, d’aquesta
manera, el seleccionat pel projecte, torna a ser Leroy Merlin.

Material seleccionat
per fer els workshops
Captura del P.V.P. (€/m2) dels diferents tipus de fusta a la botiga online de Leroy Merlin (http://www.leroymerlin.es/).
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Quins materials estructurals necessita ORBIS?

Captura del P.V.P. (€/m2) dels diferents tipus de fusta a la botiga online de Leroy Merlin (http://www.leroymerlin.es/).
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Quant costa el workshop bàsic?

Workshop Projecte ORBITA (Pack bàsic)
DESPESES

COST VARIABLE
Quantitat
Capítol 1: Màquinària
Tornavisos

Preu/unitat

Subotal

15

0.80 €

12.00 €

1
1

30.00 €
- €

30.00 €
- €

30

15.00 €

450.00 €

2
45

3.45 €
1.00 €

6.90 €
45.00 €

6
6

4.75 €
12.47 €

28.50 €
74.82 €

Capítol 2: Motlle
Material
Mecanitzat (Ateneus fabricació)
Capítol 3: Disseny
Prototipus
COST FIX
Capítol 1: Material
Pack cargols
Peça
Capítol 1.1. : Fusta
Llistons
Taulons

Capítol 2: Suports (Cedits per les entitats contractadores)
Espai
Ordinador
Projector
Equip de so
Electricitat

1
1
1
1
1

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

INGRESSOS

SERVEIS
Presentació/Xerrada
Muntatje tamboret

T/hora

1
2

Preu/hora
20.00 €
20.00 €

Subotal
20.00 €
40.00 €

TOTAL
707.22 €
Preu Workshop per persona sense I.V.A. (Max. 15p)
47.15 €
I.V.A.
9.90 €
Preu/persona

57.05 €
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Quant costa el workshop pro?

Workshop Projecte ORBITA (Pack pro)
DESPESES

COST VARIABLE
Quantitat
Capítol 1: Màquinària
Injectora
Caladora
Polidora
Tornavisos

Preu/unitat

Subotal

1
2
2
15

500.00 €
50.00 €
40.00 €
0.80 €

500.00 €
100.00 €
80.00 €
12.00 €

1
1

30.00 €
€

30.00 €
€

30

15.00 €

450.00 €

2
1
15

3.45 €
8.25 €
1.00 €

6.90 €
8.25 €
15.00 €

6
6

4.75 €
12.47 €

28.50 €
74.82 €

Capítol 2: Motlle
Material
Mecanitzat (Ateneus fabricació)
Capítol 3: Disseny
Prototipus
COST FIX
Capítol 1: Material
Pack cargols
Pack paper polidora
Peça
Capítol 1.1. : Fusta
Llistons
Taulons

Capítol 2: Suports (Cedits per les entitats contractadores)
Espai
Ordinador
Projector
Equip de so
Electricitat

1
1
1
1
1

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

INGRESSOS

SERVEIS
Presentació/Xerrada
Assessorament en disseny
Tall de fusta
Injecció de plàstic

T/hora

2
2
4
4

Preu/hora
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €

Preu Workshop per persona sense I.V.A. (Max. 5p)
I.V.A.
Preu/persona

Subotal

40.00 €
40.00 €
80.00 €
80.00 €

TOTAL
1,545.47 €
309.09 €
64.91 €

374.00 €
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

7

TUTOR:
Guillem Ferran

3

9

6

DATA:
17 de maig del 2017

1:2

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

5

2

1

4

1

Quantitat:
1
1
1
1
1
1
4
4
4
Nº PLÀNOL:

Cargol 40xØ6mm Din 912

Cargol 80xØ6mm Din 912

Rosca embotir Din 912 Ø6mm

Barilla roscada 110xØ7mm

Cara inferior motlle

Cara esquerre motlle

Cara dreta motlle

Pota

ORBIS

Nom:

TÍTOL:
Vista general ORBIS + Motlle

Nº peça:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Material:
Polipropilè
Fusta Pí
Fusta Faig
Fusta Faig
Fusta Faig
Acer
Acer
Acer
Acer
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Pota

ORBIS

Tauler quadrat

Nom:

3

TÍTOL:
Col·lecció quadrada: Tamboret

Nº peça:
1
2
3

Explosionat del tamboret quadrat

2

1

Nº PLÀNOL:

9

Quantitat:
1
4
4

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Pota

Tauler quadrat

ORBIS

Tauler rectangular

Nom:

TÍTOL:
Col·lecció quadrada: Cadira

Nº peça:
1
2
3
4

Explosionat de la cadira quadrada

3

10

Quantitat:
1
6
1
6
Nº PLÀNOL:

4

2

1

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Pota

ORBIS

Tauler quadrat

Nom:

TÍTOL:
Col·lecció quadrada: Taula

Nº peça:
1
2
3

Explosionat de la taula quadrada

11

Quantitat:
1
8
8

Nº PLÀNOL:

3

2

1

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:1

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Nom:
ORBIS
TÍTOL:
Vista general ORBIS

Nº peça:
1

Perspectiva de la peça ORBIS

Nº PLÀNOL:

Quantitat:
1

2

Material:
Polipropilè
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

Secció C-C'

Secció D-D'

1:1

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

TÍTOL:
Vista seccions ORBIS

Nº peça:
1

Secció B-B'

Secció A-A'

Nom:
ORBIS

Nº PLÀNOL:

2.1

Quantitat:
1

Material:
Polipropilè
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:1

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

TÍTOL:
Detall pota ORBIS

Nº peça:
2

Pota

Nom:

Perspectiva de la pota d'ORBIS

Nº PLÀNOL:

2.2

Quantitat:
1

Material:
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:2

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

TÍTOL:
Cara dreta motlle

Nº peça:
3

Perspectiva de la cara dreta del motlle

3

Quantitat:
1
Nº PLÀNOL:

Nom:
Cara dreta motlle

Material:
Fusta Faig
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

Perspectiva de la cara esquerre del motlle

1:2

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

TÍTOL:
Cara esquerre motlle

Nº peça:
4

4

Quantitat:
1
Nº PLÀNOL:

Nom:
Cara esquerre motlle

Material:
Fusta Faig
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:2

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Nº peça:
5
TÍTOL:
Cara inferior motlle

Perspectiva de la cara inferior del motlle

5

Quantitat:
1
Nº PLÀNOL:

Nom:
Cara inferior motlle

Material:
Fusta Faig
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

3

2

Nº peça:
1
2
3

Pota

ORBIS

Tauler circular

Nom:

TÍTOL:
Col·lecció circular: Tamboret

Explosionat del tamboret circular

1

Nº PLÀNOL:

6

Quantitat:
1
3
3

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Pota

Tauler circular

ORBIS

3

Nº PLÀNOL:

7

Quantitat:
1
4
1
4

Explosionat de la cadira circular

4

Tauler rectangular

Nom:

TÍTOL:
Col·lecció circular: Cadira

Nº peça:
1
2
3
4

2

1

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí
Fusta Pí
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PROJECTE:
pfe disseny de producte:
Projecte ORBITA

AUTOR:
Yoel Cruz

TUTOR:
Guillem Ferran

DATA:
17 de maig del 2017

1:10

ESCALA: (en mm)
numèrica:

gràfica:

Pota

ORBIS

Tauler circular

Nom:

TÍTOL:
Col·lecció circular: Taula

Nº peça:
1
2
3

Explosionat de la taula circular

3

8

Quantitat:
1
8
8

Nº PLÀNOL:

2

1

Material:
Fusta Pí
Polipropilè
Fusta Pí

Annex
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La idea me interesa y quiero tomar parte activa en que triunfe, en que se

Estoy indignado y quiero que otros se sumen a mi indignación.

Alguien que conozco o con quien me siento implicado me lo pide directamen-

Puedo usarlo para unir a diferentes personas y construir comunidad.

extienda.

-

te.

-

Me gusta lo que haces y es mi manera de pagarte por ello.

-

Martín, D. (2017). Los jóvenes y la vivienda, dos mundos llamados a reencontrarse. ELMUNDO.
Consultat el 7 Novembre 2016, de http://www.elmundo.es/economia/2015/03/20/550b14cfe2704e72588b4576.html

........

Y es que en los últimos años los jóvenes se han visto desplazados del mercado de la
propiedad por varios factores, entre los que destaca la sequía hipotecaria y la altísima
tasa de desempleo. Ahora todo parece estar cambiando: la banca ha comenzado
a reabrir el grifo del crédito y cada vez hay indicios más claros de la recuperación
económica. Falta por ver si esta mejoría llegará también a la que debe ser la demanda
natural de casa:los jóvenes.

La reactivación de la demanda, la paulatina vuelta
del crédito, la estabilización
de los precios y el aumento
de la oferta de obra nueva
parecen certificar que en
2015 se ha abierto definitivamente la puerta a un
nuevo ciclo para el mercado inmobiliario. Una nueva
etapa en la que, además
de seguir corrigiendo los
desequilibrios heredados del ‘boom’, el sector promotor y la banca tienen ante sí el
difícil reto de recuperar a los jóvenes como parte fundamental de este negocio, por su
papel como demandantes de primera vivienda.

Alcalde, I. (2017). ¿Por qué la gente comparte conocimiento? | Ignasi Alcalde. Ignasi Alcalde.
Consultat el 7 Novembre 2016, de http://www.ignasialcalde.es/%C2%BFpor-que-la-gente-comparte-conocimiento/

Me permite ayudar a alguien que me importa o interesa.

-

Tu idea me permite expresar algo que yo tengo dificultad para expresar o
explicar 			directamente.

Economías de escala, tu servicio – que yo ya utilizo – funcionará mejor para
mí si 			
mucha gente lo usa.

Compartir esta idea me hace sentir generoso, desinteresado.

-

Según Seth Godin fundador de Squidoo, en su post “I spread your idea because…“, relata
algunas claves interesantes por las que compartimos algo en la web. Las principales que llaman
mas mi atención son:

Después de la lectura la psicología de Compartir, ¿Por qué la gente comparte contenido online?
pude comprender las principales motivaciones detrás del acto de compartir. Casi el 75% de las
personas del estudio indican que el acto de compartir como acto de “gestión de la información”
que les permite procesar la información de forma más profunda, a fondo y de forma mas cuidada
, lo que indica que el intercambio de información cuando comparten , les ayuda a hacer mejor
el trabajo.

Es imposible imaginar la cantidad de información de “última hora” que podemos llegar a procesar
diariamente. Con Twitter, los updates de Facebook., actualizaciones por correo electrónico, RSS
…. compartimos mucha información. Normalmente todos los que compartimos realizamos varios
roles a la vez: emitir, remitir y compartir, Mashing up , recibir , redistribuir, crear , combinar y
recrear.

D’on sorgeix la idea?

Background
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Los jóvenes cambian más de casa y la amueblan de forma distinta a sus padres.
(2017). heraldo.es. Consultat el 7 Novembre 2016, de http://www.heraldo.es/noticias/
nacional/2016/10/13/los-jovenes-cambian-mas-casa-amueblan-forma-distinta-sus-padres-1111204-305.html

De hecho, según los investigadores, también los muebles han cambiado, de forma que los
jóvenes que consiguen emanciparse optan por enseres más “sencillos, prácticos y económicos”,
y con una perspectiva de renovarlos en un plazo de tiempo medio, frente a la preferencia de sus
antecesores por muebles “para toda la vida” para los que el criterio de elección era “la relación
calidad-precio”.

Por lo general, una vez emancipados, los jóvenes pasan una media de 13 años en la primera
vivienda y, una vez cambian, pasan al menos cinco años en la segunda, según los datos del
estudio. La mayor parte de los jóvenes consultados han cambiado de casa “entre tres y cuatro
veces”.

“Ahora hay más tendencia a moverse -hemos podido saber que solo el 37% de los encuestados
sigue en su primera vivienda- y a renovarse -solo el 21% dice que su casa se parece a la de sus
padres”, destacan los responsables del informe.

Entre las conclusiones del estudio, que incluye una investigación de tipo cuantitativo y otra de
tipo cualitativo, destaca el hecho de que, frente a los hábitos de sus mayores, que tendían a
adquirir una vivienda “de mayores dimensiones” y que fuera “para toda la vida”, las generaciones
posteriores viven en hogares “más pequeños” y cambian con más frecuencia de residencia.

La conocida como ‘Generación Y’, que engloba a
quienes ahora tienen entre
21 y 39 años, ha modificado
su comportamiento en lo que
respecta al hogar y la compra
de muebles frente a los usos
que tenían sus padres, las
generaciones conocidas como
‘Baby Boomers’ (entre 40 y 55
años) y la de ‘Mayo del 68’ (entre 56 y 65 años), según un estudio realizado por la Universidad
Complutense de Madrid y patrocinado por IKEA.

Zabalbeascoa, A. (2017). ‘Creatónomos’, el ‘boom’ de la autoproducción | Placeres | EL PAÍS
Semanal. El País Semanal. Consultat el 7 Novembre 2016, de http://elpaissemanal.elpais.com/
placeres/creatonomos-boom-la-autoproduccion/

ada vez más diseñadores autoproducen sus creaciones. El regreso a esta
manera de fabricar coincide con una
nueva defensa de la artesanía, una
demanda de objetos únicos que cuestiona la fabricación global. El menos
pero mejor y la asunción del riesgo
que implica responsabilizarse de todo
–desde la idea hasta la venta, pasando por la manufactura y
la distribución– cambian las reglas del consumo y del trabajo
de muchos creadores. Jóvenes que empiezan y profesionales con experiencia recurren a este método para no
depender de otros. No son pocos los que defienden que el
trabajo autoproducido repercute en la sociedad reactivando
los oficios y el consumo local. Este enfoque afecta también a
aspectos medioambientales, al ofrecer mercancías pensadas
para durar. Por eso, para muchos esta es una vía de experimentación y una posibilidad laboral (muy esforzada), pero
también, como dice Lys Villalba, una de las arquitectas de
Mecedorama, “una forma de hacer y de ser con el mundo”.

Serrano, R. (2017). Economía circular: replanteemos el futuro | Ethic. Ethic.es. Consultat el 2 Gener 2017,
de http://ethic.es/2016/09/economia-circular-replanteemos-el-futuro/

Un planeta saludable, con una economía circular innovadora, en el que no se desperdicie nada, los recursos naturales se gestionen de forma sostenible y la biodiversidad se
proteja. ¿Un mundo ideal o uno que aún estamos a tiempo
de construir? Si atendemos al ritmo de vida actual, en el
que no se hace un uso eficiente de los recursos naturales y
las emisiones contaminantes aumentan, hablamos de una
auténtica utopía. Lo alentador es que aún podemos revertir
esa situación y empezar a respetar los límites naturales.

manteniment.

Economía Circular | economiacircular.org. (2017). Economiacircular.org. Consultat 2 January 2017, de http://economiacircular.org/wp/?page_id=62

L’economia circular representa un gran canvi per a la indústria i el consumidor. Actualment es produeix i consumeix de forma lineal, implicant un final de
vida útil tant de recursos, materials o productes, això produeix enormes quantitats de residus. Aquests son gestionats malament i en el menor del casos, es
recicla.
L’economia circular, planteja un sistema on els recursos passen a ser cíclics, tal i com ho són dins un ecosistema natural en equilibri. Gràcies a l’evolució
del recorregut productiu, a circular, la indústria ha d’oblidar tàctiques poc ètiques com l’obsolescència programada i implementar productes durables, reparables, ampliables, reusables, desmuntables i, com a ultima opció, reciclables. El consumidor ha d’ estar concienciat per passar a adquirir serveis, de forma
que quan un producte no tingui més ús a casa, aquest retorni a l’empresa d’on prové, per ser reusat, remanufacturat, reparat o reciclat. En aquest marc, a
l’empresa li convé desenvolupar productes que l’usuari vol conservar durant molt temps, degut a la seva bona funcionalitat, durabilitat, bon envelliment o fàcil

Gana dinero reciclando botellas de plástico. (2017). Directoalpaladar.com. Consultat el 7 Novembre 2016, de https://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/una-maquina-que-te-paga-por-reciclar-botellas-de-plastico

El mecanismo es bastante sencillo, ya que el usuario introduce las botellas en la máquina que a cambio le recarga la
tarjeta del abono de transporte con unos cuantos céntimos en
función del tamaño de la botella reciclada. Este tipo de máquinas expendedoras inversas ya se utilizan en otros países
del mundo.

Una de las tareas más difíciles para los gobernantes es
fomentar el hábito de reciclar los residuos, especialmente
cuando se parte desde cero. Para concienciar a los habitantes
de Pekín en esa tarea, una empresa ha instalado en el metro
una máquina que te hace ganar dinero reciclando botellas de
plástico.
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Function
Funció

Integration
Integració

Distinction
Distinció

Beliefs
Creences

*

Augmented Worlds

Exotic Paradise

Conceptes relacionats amb la nova idea i seleccionats.

Magic Energies

Hybrid Digital

Contept 4: PHENOMENON

Nostalgia

Inspiring Beauty

Contept 4: ANTICIPATIONS

Intimacy Poetry

Harmony Grace

Contept 3: INTERIORS

Transmissions

Survival

Contept 3: BEAUTIES

Earth Seeds

Primitive Sources

Contept 2: ALLIANCES

LOL Core

Utilitaries

Contept 2: INSTINCTS

Orginary Genius

Contept 1: EASY

HUMANITIES
Spring / Summer 2017

Basic Functions

Contept 1: CODES

FOUNDATIONS
Autumn / Winter 2016-2017

Spring / Summer 2018 MEGATRENDS

Mindfulness

Purity

The Soul Of Science

Beyond Gender

Contept 4: GENUS

Take Stock!

Pretty Waste

Contept 3: TRANSIT

Contept 2: CALM

Facilitate

Poor Luxury

Contept 1: TOOLS

HERE & NOW
Autumn / Winter 2017-2018

Augmented Realities

Inner Journey

Contept 4: VISIONS

Ancient Luxury

Axis Mundi

Homage

Contemplation

Contept 3: MITHS

Post-petrol Future

Fragility

Existentialism

Contept 2: Shades

Citizenship

Happy Self-Sufficient

Contept 1: Solutions

RESILIENCE
Spring / Summer 2018

*

*

*

SOLUTIONS S/S ‘18

2.

1.

re materials are no longer wasted.

scrap from the favelas make way for melting pot of resources and a world whe-

Materials: Rafia, bits of string, recycled plastic and paper, embroideries and

5.

4.

3.

consides a new social structure where each one couls share the resources they currently have.

and why not jobs or nationalities? Creating new concepts of citizenship in a global context inspires us to

6.

with an upbeat trio of sustainable brig and three home-grown produce tones.

Colour Range: Versatile and cheerful range associates three spring-fresh pastels

Internet has made it possible to broadcast and trade nearly everything. Recipes, apartments, bicycles,

		CROSS-BORDERS

Concept1
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http://www.singtex.com/

7. “Airnest” Coffee material by Singtex

http://www.okkastyle.com/index_en.html

6. Acoustic panels by Okka

http://www.tannerie-sovos.fr/en/

5. Tannerie sovos leather

http://www.catalogodiseno.com/2016/02/29/vuelvo-material-reciclaje-valparaiso-chile/

4. “Vuelvo material” recycled plastic by Vuelvo

http://www.benwustudio.com/graft/ry96qm9nm5sdlc8tzwb2ii3a8u11nv

3. “GRAFT” by Benwu Studio

http://www.gutedort.de/?page_id=422

2. “Paper Bowls” by Mint X Studio Gutedort

http://conflictkitchen.org/

1. “Conflict Kitchen”

7.

Webgrafia
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Materials reciclats:
Beckman, M. & Emerén, E. (2017). www.studioobvious.com. Cargocollective.com. Consultat el 23 Febrer 2017, de
http://cargocollective.com/studioobvious
Vídeos y xerrades:
- Opensource:
Software, I. (2017). Open Source Basics. YouTube. Consultat el 23 Febrer 2017, de https://www.youtube.		
com/watch?v=Tyd0FO0tko8
¿Qué es un software Open Source? - Tamara Rivera. (2017). YouTube. Consultat el 23 Febrer 2017, de 		
https://www.youtube.com/watch?v=5WXM_nh4gkk
La Filosofía del Código Abierto. Open Source Ecology.. (2017). YouTube. Consultat el 23 Feber 2017, de 		
https://www.youtube.com/watch?v=QjckkDrmZ7A
- Economia empàtica:
Fadcat. (2017). Fadcat. Consultat el 23 Febrer, 2017, de http://fad.cat/congres/en/?p=161
Youtubecom. (2017). YouTube. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=1v		
VoDs-OJ3s
- Arquitectura per y per a la gent:
Parvin, A. (2013). Arquitectura por y para la gente. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.ted.com/talks/
alastair_parvin_architecture_for_the_people_by_the_people?language=es#t-58339
- DIY materials:
Youtubecom. (2017). YouTube. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=bcn		
Lwz6i9E8
- Sharing Cities. Designed for Transformation:
Neal gorenflo. (2017). YouTube. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.youtube.com/watch?v=		
F3W88-5VFcA
- Memo of Demo an open process:
Raquel quevedo. (2017). Fadcat. Consultat el 23 February, 2017, de http://fad.cat/congres/en/?p=107
Raquel quevedo i kentaro terajima. (2017). YouTube. Consultat el 23 February, 2017, de https://www.youtube.
com/watch?v=c0pbpmWL3tY
Referents:
Breadedescalopecom. (2017). BreadedEscalope. Consultat el 23 Febrer, 2017, de http://www.breadedescalope.com/
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Hackingbullipediaorg. (2017). Hackingbullipediaorg. Csonsultat el 23 Febrer, 2017, de http://hackingbullipedia.org/
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Meedabytecom. (2015). Meedabyte. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://meedabyte.com/2015/12/18/design-for-anew-humanism/
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Daniele bucci. (2016). Medium. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://medium.com/@Daniele.Bucci/un-pensiero-open-source-d6b6d4b2ae9a
Fadfestcat. (2016). FADfest. Consultat el 23 Febrer, 2017, de http://fadfest.cat/website/arquinfilm-sessio-doble-casalata-i-the-man-who-prints-houses/
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101

Webgrafia
Dezeencom. (2013). Dezeen. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.dezeen.com/2013/02/16/opensource-sea-chair-by-studio-swine/
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Treehuggercom. (2017). TreeHugger. Consultat el 23 Febrer, 2017, de http://www.treehugger.com/eco-friendly-furniture/connect-dots-mojuhlar-flatpack-furniture.html
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Matt tyson. (2014). Kickstartercom. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.kickstarter.com/projects/modos/modos-a-tool-free-reconfigurable-furniture-system?ref=discovery
Swenyo. (2016). Kickstartercom. Consultat el 23 Febrer, 2017, de https://www.kickstarter.com/projects/289330193/
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