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Descripció el problema de disseny: 
Degut a les mides de l’estora o mat de ioga és complicat trobar una 
bossa on hi càpiga. Se sol dur la bossa amb el material necessari 
per un costat i el mat per un altre, lo qual provoca que l’individu va 
molt carregat.

Cerca de referents:
No s’ha trobat cap referent de la utilització del feltre per a la cons-
trucció d’estores de ioga. En relació als mètodes de transport de la 
mateixa sí que s’ha investigat i aquesta és una petita mostra del 
que s’ha treballat anteriorment:

Qzdason
De: Quanzhou Dason Imp & Exp Tra-
ding Co., Ltd.
Material: PET.

Matware® Mat Sleeve
De:Manduka
Material: PET reciclado

Large Matsak
De:Manduka
Material: Algodón

Coartegift
De: Coartegift
Material: Poliester

Silvia entre costuras
De: Silvia
Material: Tela.

Aquests referents integren espais per transportar l’estora però això ja 
comporta haver de crear un producte afegit: la bossa per transportar el 
mat.

Plantejament de les hipòtesis de treball i les decisions de disseny:
La primera hipòtesis plantejada consistia en unir les diferents parts del 
mat per construir la bossa mitjançant botons, però aquest plantejament 
va ser descartat degut a que per l’activitat de ioga podria resultar incò-
mode o perillós.
La segona hipòtesis descartada va ser ficar nanses a la bossa. Aques-
tes consistirien en un element afegit que s’hauria de posar i treure cada 
cop que es volgués utilitzar la bossa o el mat. Tenint en compte que per 
a la practica d’aquesta activitat física no influeix el fet que hi hagi tres 
petits orificis en un dels costats del mat, es va decidir evitar la construc-
ció d’unes nanses substituint-les així per orificis que un cop muntada la 
bossa encaixen i ens permeten agafar-la.

Conclusió i formalització de la solució final:
En primer lloc, el material seleccionat ha estat el feltre. El que aporta 
aquest material és que no rellisca, pesa aproximadament el mateix que 
el PVC del que generalment es construeixen les estores, es pot aconse-
guir el material amb diferents gruixos...
Per aquest producte s’ha seleccionat el feltre de 4 mm ja que és el 
mateix gruix que tenen les estores de PVC. 
Es tracta d’un material totalment natural i, per tant, sostenible. D’altre 
banda, té la virtut que es tracta d’un producte nacional lo qual suposa 
que la petjada de CO2 d’aquest producte és mínima.
L’elecció de que sigui una cinta la que permet muntar el mat és degut a 
que un cop desmuntada la bossa la cinta pot ser utilitzada com a banda 
per a la practica del ioga. Un altre dels motius d’aquesta decisió de dis-
seny és que la cinta esdevé intercanviable, lo qual té l’atribut de que la 
bossa sigui personalitzable segons el color de la cinta que cada individu 
esculli.

Així doncs, amb aquest únic producte tenim la bossa i el mat, lo qual 
permetrà estalviar espai i pes.

Com es pot veure a la imatge esquemàtica superior, muntar la bossa 
consisteix en plegar en tres parts el mat sobre si mateix i passar la cinta 
desitjada per els orificis que presenta el feltre.
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Imatge d’una maqueta del producte final fabricada amb feltre de 4mm i una 
cinta de cotó color salmó.

Simulació esqumàtica del muntatge de la bossa


