
  

MOBILIARI URBÀ
FET AMB

PLÀST IC RECICLAT



  

QUÈ ES EL PLÀST IC RECICLAT?
● És el material que s'obté del que tiram

al contenidor groc.

● Passa per un procés de reciclatge de qualitat.

● Es ecològic, ajuda a protegir el mediambient.



  

COM ES FA EL PLÀST IC RECICLAT?



  

QUÈ ÉS DIRECTE?

● Una empresa menorquina que va
ser creada fa 20 anys per en Toni.

● Fabrica mobles en plàstic reciclat.

● Es caracteritza per:
➔ Ser ecològica.
➔ Fer mobiliari útil i sense manteniment.
➔ Ser innovadors, fer coses diferents.



  

AVANTATGES DEL PLÀST IC RECICLAT
● És un material ecològic que no contamina.

● És resistent a l’aigua i a la humitat, no es fa malbé.

● Dura més de 50 anys.

● Es neteja fàcilment.

● No necessita manteniment.

● És un mobiliari atractiu i diferent.

● 100% reciclat i reutilitzable.



  

SABIES QUE...
● Per fer un banc necessiten uns 1.110 envasos.

● Per fer una taula necessiten uns 3.800 envasos.

● Si tiram una llauna al camp tarda 10 anys en 

descomposar-se.

● Un bòtil de plàstic entre 100 i 1.000 anys.

● Una bossa de plàstic uns 150 anys.

● Un xicle tarda 5 anys!



  

QUIN MOBILIARI FAN?



  

MOBILIARI PER SA GRADUADA
● Ja que a l'escola molts venim amb bicicleta o patinet, 

se li ha encarregat que ens faci:
➔ Aparcabicicletes
➔ Aparcapatinets: són els primers

que ha fabricat.

● Pel pati d'infantil també ens farà una caseta per 
guardar els jocs de pati.



  

● Quan vaig veure aquest parc, vam pensar que era un 
bon tema per fer la meva primera conferència.
És el parc que hi ha devora l'Alcázar. Està fet amb 
aquest material i segur que el coneixeu!
Hi ha bancs, pérgoles, taules i jocs per fillets.

PARC SÍNIA COSTABELLA



  

● He visitat Directe per xerrar amb en Toni.

● Pàgina web: http://www.exportdirecte.com/index.html

● Catàleg i fulls informatius.

● Vaig anar a veure un parc fet d'aquest material.
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GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ
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