OLIVE SEED
A garrafa “Olive Seed”, o seu conceito e sua forma
são inspiradas do Organicismo, devido ao facto de o
tema do trabalho ser proveniente da natureza. A
utilização do vidro transparente como material
principal para a garrafa, pretende-se que haja um
contraste com o azeite dentro da garrafa para criar,
de acordo com o tema do projeto, noções de transparência. A sua forma, deriva de uma drupa natural
como a azeitona como forma principal, a garrafa
tem a forma de uma azeitona cortada a meio com
uma oval no meio para representar o caroço.
Contém também uma peça auxiliar que se coloca no
gargalo da garrafa, de forma a representar a folha de
oliveira. Com esta união de formas orgânica consegue-se, a transmitir uma relação com a natureza na
visualização desta garrafa e consegue-se também ter
uma ligação com o tema do concurso, que é o azeite.
É uma garrafa de fácil uso e manutenção, devido à
sua forma oval, que ajuda na posicionamento das
mãos. Para a rolha, utilizou-se cortiça, pois é um
material que apresenta várias vantagens, mas
principalmente neste caso, para uma garrafa, é
preciso impermeabilidade e, já que os temas escolhidos foram conceitos de natureza, fica-se com mais
ligação ao usar um material natural na sua rolha.
Esta garrafa destina-se para um público alvo
Premium, para restaurantes, sendo utilizado como
utensílio de serviço de mesa. A garrafa apresenta
dimensões entre as quais; 23cm de altura e 260ml de
quantidade de líquido que pode levar, tem 3mm de
espessura, a sua largura máxima é de 14cm. A sua base
apresenta um diâmetro de 5,8cm. O gargalo tem
3cm de altura e 4cm de diâmetro.
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