
Sector Packaging (Envàs primari)
Any 2011
Dissenyador Sanyukta Kothari, Lane Thomas, Christine Sutton, Cate 
Kennedy, i Clinton Saldana, un grup d’estudiants que va presentar el 
producte  al IOPP Re packaging (Institut of Packaging Professionals).

El consumidor no coneix amb exactitud quin tipus de bombeta necessita comprar, 
i sovint acaba comprant el tipus de bombeta equivocada per a aquella habitació on 
la volia instal.lar.
La majoria dels envasos de bombetes estan fabricats amb plàstic o cartró que 
porta una gran quantitat de rebuig de material. A més, molt sovint no hi ha cap 
provisió amb les pròpies mesures per emmagatzemar les bombetes utilitzades.

Descripció 

Es tracta d’una gamma intuïtiva d’envasos de bombetes anomenades “enlighten”, 
de la marca Westinghouse, una empresa elèctrica americana.
Utilitza diferents colors i noms, com “peaceful” ,“intimate” i “energize”, que 
indiquen l’estat d’ànim que suggereix o s’identifica més amb el tipus de llum que 
dóna aquella bombeta. D’aquesta manera fa que el consumidor pugui triar 
fàcilment aquell tipus de llum que volia per aquella habitació, juntament amb les 
icones que es troben al costat que indiquen els watts, el fluix llum que dóna i per 
a quins tipus d’espais es sol utilitzar.
Amb una fàcil visualització a partir d’icones i missatges clars i fàcils, el consumidor 
pren la decisió correcta.

Ecodisseny

L’envàs està fet de petxina de cloïssa (la closca) barrejat amb una pasta de cel.
lulosa sense blanquejar amb fibres vegetals i és biodegradable. 
Només s’utilitza una banda de paper simple a la part superior on hi ha tota la 
informació sobre la bombeta, minimitzant l’ús del paper i els costos d’impressió. 
La bombeta utilitzada pot ser guardada de nou en aquest envàs, o l’altre opció 
seria reutilitzar-la com a planter.
Cal esmentar que aquest envàs, va ser creat en menys de 48 hores gràcies a la 
col·laboració d’un gran grup.

“Peaceful”                           “Intimate”                           “Energize”

Westinghouse Light Bulbs
Reducció/Reutilització

FACTORS POSITIUS

  Reducció material envàs 
Material biodegradable

Disseny òptim i clar
Bona reutilització

FACTORS NEGATIUS

Comprovació de la reutilització
Paper embalatge no sostenible



Eco Coke Bottles
Reducció

Sector Packaging (Envàs primari)
Any 2010
Dissenyador Andrew Seunghyum Kim

Descripció

És el disseny d’un jove estudiant per a la marca tan famosa de begudes, “Coca 
Cola”. Fabricat100 % amb material orgànic (subproductes de la canya de sucre, 
principalment).
Per a l’eficiència en el transport i la conservació de l’espai d’emmagatzematge, 
les ampolles són apilables gràcies a l’apertura de la part inferior de cada 
ampolla, d’aquesta manera encaixen a la perfecció i juntament amb la forma 
quadrada tendeixen a una perfecte estabilització. 

Ecodisseny

El que intenta aquest dissenyador és 
canviar el tamany i la forma de les típiques 
ampolles de Coca Cola, fent-les 
quadrades, cosa que així té un fàcil 
transport, una reducció en el tranport i es 
gasta menys material a l’hora de produir-les. 
L’ampolla PET tradicional és 100 % 
reciclable, però actualment, només el 50 
% de l’ampolla és material reciclat. La nova ampolla presenta un disseny plegable 
que influeix als usuaris a reciclar amb major freqüència per aquesta comoditat de 
xafar de punta a punta en forma d’acordió. 

Per a cada 4 ampolles de les actuals que s’envien al mercat, amb aquest 
innovador disseny s’enviarien 6. I això vol dir que el camió que les transporta 
podria contenir més ampolles i d’aquesta manera més venta al mercat. 

Fàcil reciclatge pels usuaris

FACTORS POSITIUS

  Reducció material envàs 
Reducció en el transport 
(envàs apilable i estable)

Material reciclable

FACTORS NEGATIUS

Reducció mínima
Embalatge de material no sostenible



Clever Little Shopper
Reciclatge

Sector Packaging (Envàs secundari)
Any 2011
Dissenyador Yves Béhar, de l’empresa PUMA

Descripció

Una bossa de la marca PUMA, que en comptes de llençar-la a les escombraries de 
seguida que haguem arribat a casa, es pot descompondre amb aigua:

- Calentes l’aigua a 62ºC
- Diposites l’aigua en un recipient de vidre
- Introdueixes la bossa
- Deixes que es remulli uns 3 minuts i remenes
- Ja pots abocar-ho per la canonada.

http://www.youtube.com/watch?v=bpEH6wQ7K8Q&feature=player_embedded

Aquesta bossa tambès es descompon sola dins d’un termini de 3 mesos. 

Ecodisseny

Es tracta d’una bossa 100 % biodegradable fabricada a base de cel·lulosa de blat 
de moro que es descompon naturalment amb l’aigua o a la terra, unes condicions 
favorables per a la seva descomposició

El colorant de la bossa és eco-friendly (referint-se als béns i serveis reclamats per 
a fer el mínim mal us sobre el medi ambient) i pot ser utilitzada sense cap tipus 
d’impacte negatiu per al medi ambient.
Amb aquest material biodegradable, s’estalvien 192 tones de plàstic i 293 tones de 
paper cada any.

FACTORS POSITIUS

  Material biodegradable 
Fácil descomposició

Reducció de rebuig de plástic



Lee, never wasted   
Reutilització

Sector Packaging (Envàs secundari)
Any 2011
Dissenyador Happy Creative Services of India per a l’empresa de roba Lee

Descripció

La bossa “never wasted” (mai perdut) que es va vendre amb els productes de Lee 
a les botigues d’aquesta marca  la India la botiga Lee al comprar alguna cosa, en 
comptes de llençar-la immediatament a les escombraries, es reutilitza formant jocs 
i diversió absoluta. 
Una aportació ecològica de l’empresa Lee que fa que els clients adonant-se o sesn-
se adonar-se, reutilitzin.

http://vimeo.com/22183015

Ecodisseny

Aquesta bossa de material reciclat, pot tornar a ser reutilitzada al 100 %. Se li dóna 
una altra funció, un repertori de jocs , materials d’escriptori i accessoris varis.
Lee proposa no tirar res a les escombraries i així fomentar la cura del medi 
ambient i el reciclatge.
Amb aquesta bossa, Lee, intentava conscienciar als clients, d’una manera divertida 
i eficaç, la iniciativa de la reutilització dels productes que ens envolten i així de la 
reducció de residus per mantenir net el medi ambient.
Va tenir molt èxit i es van haver de produir més bosses (de 3.000 bosses inicials 
a 10.000).

FACTORS POSITIUS

Material reciclat
Reutilització 100%

FACTORS NEGATIUS

Accessoris poc resistents
Implicació del client en 

la reutilització
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Conclusions

Westinghouse Light Bulbs

S’hauria de comprovar realment si el material de l’envàs es descompon fácilment 
amb la terra i es pot reutilitzar com a planter.
L’ús d’ emmagatzemar la bombeta utilitzada no li veig , personalment, un ús neces-
sari i eficaç.
Al no tenir més informació d’aquest producte, no se sap de quin tipus de plàstic 
està fet l’embalatge, i per tant, no podem dir amb certesa si és biodegradable.

Eco Coke Bottle

Trobo que compleix l’adequada funció de reduïr en el material i en el transport; 
encara que sigui una reducció mínima. 

Clever Little Shopper

Una inciativa de puma poc profitosa per als clients, ja que molts d’ells no aprofi-
taran aquest ús de descompondre’l amb aigua pel fet de la pèrdua de temps, però 
tambè s’ha de veure que si no és aquest el cas es descompon en tres mesos per 
ella sola. 
Aquest producte ecològic, és més un producte de marqueting, per la curiositat 
aquesta de que la quotidionitat d’un producte passi a ser diferent i original.

Lee, never wasted

Un producte semblant a l’anterior, producte de curiositat, de marqueting, amb poc 
ús ecològic, en aquest cas pel fet de que els accessoris i jocs retallats que surten 
d’aquella bossa són molt fràgils i poc resistents, no tenen l’ús adequat de la funció 
que han de fer servir aquests objectes.
Tambè cal afegir que no era una bossa gratuïta, sinó que l’havies de pagar a més de 
la peça de roba comprada, i amb això es perd la iniciativa i la col·laboració de tots 
els clients d’aquella botiga. 



Berta Sánchez Fernández
Fitxes productes ecològics

Disseny d’envàs i embalatge (D1)


