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Conceito
Após a análise e compreensão do projeto sugerido e, sabendo que o seu conceito é a criação de
uma garrafa de azeite, na qual o azeite fosse visível através da transparência do vidro, decidimos
criar uma garrafa na qual isso fosse possível mas, também, uma garrafa diferente.
Esta garrafa diferencia-se particularmente das outras já existentes devido à criação de uma plataforma de encaixe na parte inferior da garrafa, constituída por 5 aberturas, onde será possível o
escorrimento de azeite para o prato. Esta plataforma, é possível ser fechada assim que a pessoa
pretender, e por baixo existe uma tampa para tornar a garrafa mais limpa e esteticamente apresentavél.
Na parte superior da garrafa, encontra-se uma tampa de plástico, na qual será possível abrir e
deitar o azeite necessário para utilização. Esta tampa está interligada com uma parte de borracha
fixa à garrafa onde será possível apoiar a mão e, com isto encaixar e desencaixar a mesma tampa.

Público-Alvo
A utilização desta garrafa é feita para um público que gosta de estar
em casa, em família ou com amigos, e tem interesse em produtos
mais simples e eficazes na sua utilização.

Especificidade do Projeto
Este projeto funciona da seguinte forma: em cima existe uma tampa de plástico revestida a borracha que rodando irá abrir os oríficios
situados na tampa inferior permitindo assim que o azeite escorra de
uma forma mais natural. Para isso, é utilizado vidro na parte exterior
da garrafa, plástico na parte inferior e superior (onde se encontram as
duas tampas) e na parte interior um eixo que faz a ligação e o movimento entre as duas tampas. (na qual é possível abrir e deitar os fios
de azeite). Na parte inferior, a rotação vai fazer a abertura e o fecho
da embalagem durante a sua utilização.

