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Dissenyador: Yves Behar 

Nou sistema d'envasat que reinventa la 
forma en la que es venen les sabates. Una 
bossa reutilitzable que elimina la necessitat 
bosses de plàstic extres. 

 Es redueix el paper en un 65%, equivalent a 
8.500 tones.



  

Newton Running

Any 2009

Caixa de sabates nova que minimitza l'energia 
que es requereix per a la producció i

l'enviament del producte. Es produeix a partir 
del 100% de material de rebuig, s'utilitza tintes 
de soja i una capa aquosa. El nou envàs no 
només és més fàcil d'emmagatzemar i 
transportar, apart, és lleuger i fàcil de 
descompondre i reciclar.

La caixa es va produir prop de la fàbrica de 
calçat, l'empresa va reduir al mínim la seva 
petjada de emissions de carboni. 



  

CUBIS EMBALATGE

Any 2009

Cubis està dirigit a la indústria de begudes i porta 
una sèrie de benefcis als productors, 
distribuïdors i consumidors.

Redueix els costos, així com les emissions de 
carboni per l'ús de l'espai durant la distribució i 
l'emmagatzematge de manera més efcient.

Té un disseny ergonòmic per facilitar la beguda i 
demostra un major nivell de protecció contra la 
contaminació.

Un atractiu disseny estructural facilita la 
introducció de productes de begudes noves en el 
mercat.



  

ECO-PAK SANEX 

Any 2009 

Un nou envàs per sabó que és biodegradable, 
facilment reciclable y redueix un 73% el us del 
plàstic. Aquest nou concepte d'envàs serveix per 
reomplir el contingut de l'ampolla quan el sabó 
s'acava, fen possible la seva reutilització i reduint 
el consum de plàstic. 



  

WALMART 

L'objectiu de la Iniciativa és una reduir a nivell 
mundial l'envasament el 5%, el que segons els 
seus càlculs de l'ONU li generarà estalvi de 
3.400 milions de dòlars. 

L'any passat va reduir l'envasament en 3000 
tones de material de corrugat, 1.400 barrils de 
petroli i a més, va evitar la tala de 5000 arbres. 

Molts dels productes oferts per Walmart 
provenen de la Xina, i recorren milles de 
quilòmetres abanç d'arribar a una botiga. 



  

Stewart + Brown

2002

S'usa teixits excedents per ha crear-
ne de nous. En molts casos, aquest 
teixit és perfecte, simplement, han 
estat descartats. En utilitzar aquest 
teixit ja existent es redueixen els 
residus i s'estalvien recursos 
addicionals.



  

http://www.lawepa.com/2010/03/coca-cola-pet-plant-bottle/



  

El papel de piedra Emanagreen cuenta con la 
certifcación Cradle to Cradle. En su 
producción no se utilizan árboles, agua ni 
cloro, y consume un 50% menos de energía 
que el papel convencional. Es impermeable y 
muy resistente. Imprime perfectamente en 
cualquier sistema de impresión, con un 
considerable ahorro de tinta



  

http://www.ecopackfluvia.com/CATALA/catala.htm



  

Dopie és una sandàlia dissenyada per 
Studiohead i fabricada per Terra Plana.
Té una forma simple i pura: una forma per 
protegir el peu, es plega entre els dits per 
proporcionar més control. Amb la combinació 
de materials EVA i cautxú proporcionen un 
equilibri entre lleugeresa, comoditat i flexibilitat. 
Els materials són d'origen local per reduir al 
màxim el transport.



  

Goodfore

Goodfore és un grup de professionals 
que ja fa anys van decidir formar una 
plataforma de treball per al foment del 
disseny tenint en compte, de principi a f, 
el seu impacte en el medi ambient i la 
seva contribució a la sostenibilitat .
Tenen una marca Equilicuá amb la que 
editen els dissenys que fan.

Ll'impermeable patata, fet de bioplàstic 
de fècula de patata 100% compostable i 
biodegradable.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

