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Coffree
Young-an Seok, Young-woo Choi i 
Es-ryung Nam 

Prototip pensat per ser totalment ecològic, tant en la seva 
producció, com en el seu transport, en la interacció amb 
l'usuari i en la seva vida com a residu.

El projecte consisteix en un envàs de cafè instantani 
biodegradable que, a més, funciona a manera de got 
contenidor. El sobre s'obre en retirar la banda superior, se 
li dóna forma a "la tassa" amb només estirar de la tira 
lateral. Després n'hi haurà prou amb tirar-li aigua o llet 
calenta, remenar-ho perquè el sucre incorporat endolceixi 
el contingut i ja està llest per beure. 

S'evita els residus típics que, diàriament, els bevedors de 
cafè generen: got de paper, cullereta plàstica i sobre de 
sucre o edulcorant.

Es questionable la comoditat de l'usuari a l'hora de beure. 
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Wasara kit
Shinichiro Ogata para Wasara

Tokyo, ca. 2010.

Quan pensem en plats sol ús generalment ens vénen al 
cap els típics plats rodons de plàstic rugós blanc, o aquells 
de cartró decorats amb motius infantils o nadalencs.

Donant-se compte d'aquest interessant lloc en el mercat, 
el dissenyador japonès Shinichiro Ogata, en conjunt amb 
la firma japonesa Wasara, ha dissenyat una completa 
vaixella de paper ecològic i biodegradable amb una 
estètica minimalista, típica de la cultura oriental. 

www.simplicity.co.jp 

http://www.simplicity.co.jp/
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TV Packaging Stand
Tom Ballhatchet

PoliprLondres, 2007.

En la seva recerca de "més i millor la tecnologia, la 
humanitat s'enfronta a una 

Ballhatchet To, ha arribat a una solució simple i plausible 
per tal d'eliminar la muntanya de peces d'escuma 
expandida i material d'embalatge de poliestirè utilitzat per 
protegir els objectes durant la manipulació. En lloc de 
llençar l'envàs i deixar-lo a la natura, aquest sitema permet 
a l'usuari, després de l'utilització del pacaging com a tal, 
tornar a muntar les peces per formar-ne el moble que el 
sosté. 

www.tomballhatchet.com

http://www.tomballhatchet.com/
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