
Producte
Cascade Green

Empresa 
Cascade Brewery 

Descripció 

Les ampolles contenen una gran quantitat de vidre reciclat, el pack i les etiquetes 
estan impressos amb dos colors de tinta vegetal biodegradable,  paper i cartró 
100% reciclat.

Un gran percentatge de la electricitat prové d’energia hidroelèctrica.

Respecte l’elaboració de la cerveza inclou tres sistemes de reciclatge de l’aigua i 
així recuperar i tornar utilitzar l’aigua tant per les cerveses com per altres begudes 
de la marca, i �ns i tot reutilitzar-les per regar les plantes. 

Estratègies d’ecodisseny

Disseny per al reciclatge (fet de materials reciclats i reciclables)
Disseny per a l’estalvi d’aigua
Prevenció de la contaminació
Prevenir i reduir els residus i emissions generats pels processos productiu

Re�exió

En els materials emprats són pràcticament reciclats i reciclables   
El procés de producció intenta reduir  les emisions per a contribuir pel medi 
ambient.



Producte
Gots compostables de PLA

Empresa 
Sarau i més

Descripció 

Gots compostables, transparents, elaborats amb un polilàctid que s'obté de la 
combinació de dextrosa (sucre) i midó de blat amb polímers. No toleren l'escalfor, es 
desintegren completament en 45-60 dies en condicions favorables. Són ideals per a 
begudes fredes.

Personalitzables amb tinta amb una base aquosa.
Compleixen la normativa europea EN 13432, Certi�cat OK compost

Estratègies d’ecodisseny

Disseny per al reciclatge 
Dissney per al compostatge

Re�exió

No indiquen a la web si les tintes també són biodegradables, només diuen que es 
de disolució aquosa.
Assegurar-nos que durant el procés de descomposició no s’emitiran substàncies 
tòxiques o contaminants.
Són gots que no aguanten l’escalfor i es deformen al introduir-hi líquid calent. 
Possar clarament a l’envàs que és un producte biodegradable encara que 
aparentment sembli plàstic, pot crear confusions.



Producte
Sabates 01M

Empresa 
Onemoment

Descripció 

01M és un calçat  ‘eco-friendly’ elaborat a partir de  materials 100%                          
biodegradables.

Tant el producte com el seu procés de fabricació han estat dissenyats de manera 
sostenible.  Està fabricat a partir de polímers d‘origen vegetal, matèria orgànica 
fòsil, �bres naturals, i cartró reciclable y reciclat per la producció de l’envàs.

Estratègies d’ecodisseny

Disseny per a la producció neta (processos de producció)   
Disseny per al reciclatge 
Dissney per  a la durabilitat
                                            

Re�exió

És un calçat multi-ús elaborat a partir de materials 100% biodegradables.             
Són un tipus de sabates encarades a un tipo d’activitat bastant concreta                    
( sabata - sabatilla ), no és un calçat pel dia a dia de la ciutat.

El procés utilitzat en la producció redueix l’ impacte mediambiental.

La colecció 01M es desenvolupa a partir de materials High Tech de última                              
generació, amb una alta tecnologia i unes técniques de producció innovadoras 
poc habituales en el sector, i dóna una nova visió-aparença d‘una sabata.                                                                                                                                            
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