
Encaixa-ho és un projecte que promou la reutilització 
d’embalatges de productes de consum a través del segon ús 
que se li pot donar a una caixa de camises convertida en uns 
arxivadors. 

La proposta consisteix en el disseny d’una caixa de camises que 
compleix amb els mínims requisits de sostenibilitat. El resultat és 
una caixa que pot ser reutilitzada com a archivador-revistero. 

Descripció del problema de disseny

El problema de base que es planteja és l’excessiu embalatge 
que presenten alguns productes tals com les camises, com a 
primer requisit han d’aparèixer al consumidor ben presentades, 
rígides i plegades. És per aquest motiu que per adquirir aquesta 
rigidesa es necessiten tot de cartrons i proteccions, això fa que 
una sola camisa, porti com a material base del seu embalatge 
de consum, un mínim de 2 cartrons o cartolines interns, més una 
caixa i, en alguns casos papers vegetals de protecció, plàstics i 
agulles.

· El dissenyador Tom Dixon va 
crear una bossa embassada 
al buit amb una caixeta de 
paper reciclat per un polo, 
d’aquesta manera, no 
s’ocupava espai així, a l’hora 
d’emmagatzemar-les i 
transportar-les ocupaven 
menys espai.

L’idea inicial era crear, una caixa de camises que un cop utilit-
zada fos un portafolis per guardar els papers que es van acumu-
lant a casa. El projecte, anava molt dirigit a guardar aquells fulls 
que tenen forats i per tant la caixa havia de tenir unes anelles.
A més, els cartons que donaven cos a la camisa podien formar 
part d’un separador pel portafolis.
Això volia dir, fer unes anelles especials per la caixa, cosa que 
resultava massa complicada ja que era més dificil dur a terme i 
de reciclar.

Aleshores el projecte va donar un gir, s’eliminarien les anelles.
A mode de carpeta també es podia fer un revister, s’havia però 
de treballar el fet dels cartrons interns que donaven cos a la 
camisa.
Finalment aquets podien ser uns stickers per decorar la part 
externa dels carpesanos, d’aqueta manera quedava tot aprofitat.

 

Cerca i anàlisi d’informació, referents Hipotesis de treball i decisions de disseny

Alguns dels projectes que m’han influenciat, no van directa-
ment relacionats amb les camises ni la roba, sinó que van dirigits 
a donar una segona vida útil al packaging d’un producte.

· L’idea doncs era treballar la 
caixa per portar-la a una altre   
dimensió com es el cas del 
projecte “Paper suitcases from 
t-shirt boxes”. Es tracta d’un 
projecte experimental que 
treballa les caixes de les camises 
amb papiroflèxia i els dona una 
nova vida.

· La bossa Lee, és una bossa 
de paper kraft. Gràcies als 
patrons que te dibuixats, 
aquesta es pot convertir en 
un objecte 100% reutilitzable, 
tals com jocs, calendaris, 
porta cd’s.. tot donant-li un 
nou ús.
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Les possibilitats de disseny de 
les etiquetes són múltiples, es 
tracta de dissenyar alguns 
tòpics o decoracions que 
puguin ser útils.

on van les etiquetes+ =

Dos troquels diferents

No és comode de transportar-
Objecte acumulable

Es pot reutilitzar

Es fan servir tots els materials de la caixa

Cartolina reciclada

Pots dissenyar-ho al teu gust

+

Render de la caixa en 3D, encaix, 
espai camisa
i col·locació etiquetes.
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