Una cadira pot tenir moltes formes i dimensions. La seva funció principal és la de seure;
per què no fer-ne alguna cosa més.

La cadira “Encaixos” parteix de la idea de la
simplicitat de muntatge i la multifuncionalitat.

En el concurs es plantejava el disseny d’una
cadira que fos contenidor de llibres a la vegada, però hem volgut anar més enllà i pensar
en aquesta cadira com a un moble funcional
que permeti més opcions.

La multifuncionalitat de la cadira ve donada
per la seva funció com a cadira i la seva funció
com a taula-contenirdor de llibres.
La cadira s’entén com a element base per a
conformar un punt de trobada, de lectura dis-

VISTES DE LA CADIRA

tesa, que aculli persones de diferents interessos i edats. Si girem la cadira “Encaixos” 90º
aquesta es converteix en tauleta i prestatgeria
de llibres, la qual pot conformar una entitat
major si se n’agrupen diverses unitats.
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La cadira es conforma de plaques de fusta de contraxapat
de 15 mm, amb un gruix total de les peces de 30 mm.
A la dreta: vista axonomètrica de la cadira; disposició conjunt
de dues dobles taules+cadira; disposició individual cadira+
taula, i unió de diverses taules.

1,25 m

PROCÉS DE MUNTATGE
Les peces es conformen de dues plaques de 15 mm fixades
entre elles amb adhesiu.
Les peces que conformen l’estructura de la cadira es fixen
mitjançant encaixos fusta-fusta.
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El respatller i el seient s’ajunten mitjançant petits perns de
fusta disposades successivament a l’eix de les costelles verticals.

ENCAIXOS
CADIRA 2015B
CONCURS DE DISSENY
[Exclusivamente para uso académico]

A més, ofereix diverses possibilitats d’emmagatzematge de llibres, sigui inserint-los en vertical, apilant-los en horitzontal o dipositant-los a les
taules a mode d’exposició.

