
packaging per a transportar i guardar figuretes del pessebre

Briefing:

Packaging Per a guardar i transPortar figuretes del PesseBre 
- que protegeixi les figuretes de qualsevol cop
- que s’adapti a la forma de la figureta
- que es pugui adaptar a qualsevol altre mida 
- que també es pugui utilitzar per a guardar-hi altres objectes
- amb una forma i unes característiques adients per a que es pugui 
  realitzar en altres mides
- amb reducció de materials
- fabricat amb materials reciclats
- que sigui ecològic i no contamini el medi ambient
- que sigui útil i pràctic
- que sigui senzill de muntar
- que sigui lleuger per transportar
- econòmic

l’envàs ha de tenir en comte que el Producte

- és delicat (tot hi que depenent del material amb el qual estiguin fetes, les figuretes 
  seran més o menys delicades. Actualment, les més utilitzades estan fetes d’argila i 
  tela o bé de plàstic)
- no te una mida estàndard, existeixen diverses mides de figuretes en un pessebre (el 
  naixement acostuma a ser d’una mida més gran que la resta de figuretes, ja que es
  col·loca en un primer pla; tot al contrari dels reis mags, que són més petits ja que es 
  troben a la llunyania, quan estan de camí a l’estable i encara van amb els camells) 

target

aquest pack està pensat per a transportar les figuretes d’un espai a un altre, per tant 
el més adient seria que s’utilitzés en comerços especialitzats en la venta d’aquestes 
figuretes, com és el cas dels comerciants de la fira de Santa Llúcia. També pot ser un 
producte perfectament útil per a tot aquell que tingui un pessebre a casa, tant per a 
transportar-lo d’una habitació a una altre, com per a guardar-lo i protegir-lo durant 
quasi bé tot un any.

el Projecte:

idees PrinciPals

- caixa quadrada de cartró ondulat
- caixetes interiors separadores
- protecció amb feltre
- tanca magnetitzada

esBós

idees finals

- caixa quadrada de cartró ondulat
- sistema divisri (encaix de dues peces)
- protecció amb feltre i paper de seda
- tancament amb tapa

materials utilitzats

Producte final:

Procés i elecció dels materials

Aquesta caixa, presenta un format quadrat i un sistema de troquelatge. S’ha vol-
gut dividir la caixa en quatre per a crear una zona més singular per a les figuretes. 
Aquesta divisió s’aconsegueix amb un encaix de dues peces d’un cartró més rígid, 
el semicanal. Aquestes peces se situen de cantó a cantó a l’interior de la caixa, for-
mant així una creu. En cada departament s’hi col·loca una mica de paper de seda 
ben arrugat i doblegat. Aquest material és un dels més importants ja que fa la funció 
d’amortiguador i de coixinet per a la figura. Quan es col·loca la figureta damunt del 
paper de seda, aquest pren la forma de l’objecte, de manera que hi encaixi i no es 
bellugui. Per últim, s’afegeix el feltre marró de 0,5 mm damunt de la figureta. Aquest 
pren una forma quadrada, respectant la mida de l’espai que li pertoca. El feltre pro-
tegeix la figureta en el cas que la capsa es tombi o es bellugui bruscament. 
En el cas d’aquesta capsa, en cada departament i caben dues figuretes.
Tot seguit només cal afegir-hi la tapa per a poder completar el pack.

caixa troquelada de cartró ondulat paper de seda de color verd

tapa de la caixa

feltre de 0.5 mm. de color marró peces divisòries 

inconvenient actual:

Actualment, no es coneix un envàs especialitzat per a guardar i transportar les figu-
retes del pessebre. Aquestes figuretes acostumen a ser delicades i sovint s’ha d’anar 
amb molt de comte a l’hora de transportar-les i de col·locar-les en el lloc adequat. 
La falta d’un packaging adient, comporta que la gent les guardi en una capsa, sovint 
embolicades de qualsevol manera amb paper de diari per a protegir-les dels cops 
que puguin patir. També la humitat a la que estan exposades en alguns casos, pot 
deteriorar el seu estat.  Per la qual cosa, les figuretes necessiten una certa protecció si 
no es vol que el Nadal de l’any següent es trobin trencades i/o en mal estat.


