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Producte: Bicicleta plegable. 
 

Reducció: Bicicleta “One” 

Nom comercial: ‘One’ Bike. 
 
Descripció:  Prototipus creat per Thomas 
Owen, que pretén reduïr al màxim el material 
amb el que es creen i l’espai en el que es 
troben, amb un mecanisme de plecs. 
 

Autor:  Thomas Owen. 
 Any:  2010-2011. 
 

Aspectes ambientals i característiques. 
 

Materials lleugers i reutilitzables: 
- Plàstics i gomes reciclades. 
-Alumini lleuger. 
 

Dimensions del prototipus plegat: 45cm 
Dimensions del prototipus desplegat: 110x80cm 
 
És pensada per ser creada amb material reciclat, i 
la forma de la bicicleta permet que aquesta sigui 
replegada per ocupar el menor espai possible. 
Encara no és al mercat, és un prototipus. 

Materials:  Plàstic i gomes reciclades. 
 

Thomas Owen: Industrial Designer 
Telèfon de contacte: +44 (0)7904 143 473 
E-mail: thomasjowen@hotmail.co.uk 
Web: www.thomasjowen.co.uk 



Reutilització: Dream ball project

Dimensions: la mida varia segons la grandària que tingui 
l’envàs.

Aspectes positius: D’aquesta manera s’allarga la vida 
del material dels envasos, aportant una mica d’alegria en-
treteniment a aquells que més ho necessiten. 

Web: www.grafous.com

Producte: Pilota

Nom: Dream ball project

Descripció: Pilota fabricada a partir dels envoltoris d’altres 
productes. El packaging que s’utilitza per enviar medicines i 
aliments a els països del tercer món es converteix després 
en pilotes de futbol, baseball, handball, etc.



Producte: Làmpades de sostre. 
 
 

Upcycling: Heinz Beanz Can Light 

Nom comercial: Heinz Beanz Can Light. 
 
Descripció: Aprofitant una llauna de conserves com 
seria la sopa Campbell, o les mongetes Heinz, han 
agafat la llauna, i l’han fet servir de lámpada. 
 
 
 

Autor:  Willem Heefer. 
 Any:  2008 - 2009. 
 

Aspectes ambientals i característiques. 
  
El tamany de l’objecte es una llauna auténtica del 
producte, ja que estan tretes dels restaurants de Dublin. 
 
El material emprat en aquesta làmpada es llautó, el 
material majorment emprat en les llaunes de conserves.  
 
Ha estat retallada per la part de sota de la llauna, de 
manera que per dins  hi ha una bombeta, la part superior 
ha estat empalmada a un portalàmpades metàl·lic, on 
s’enrosca la bombeta i d’on surt el cable per poder-la 
penjar al sostre. Es reciclat en un 40%. 
 

Preu: 60$ 
Contacte: www.fusefinds.com  
 

http://www.fusefinds.com/�
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