DECRIPCIÓ

INSTRUCCIONS

CONTINGUT

És un objecte versàtil, és utilitari i a l’hora
contenidor.
100% reciclable, el pots crear o comprar.
Es antic i actual, pot ser únic o quotidià.
Gran regal en un petit envàs.
Punt de partida i d’arrivada.
Cruïlla d’informació
El pots adquirir, millorar i compartir.

1. Amb la tapa, marqueu on fareu els forats a la
paret.
2. Feu els dos forats a la paret amb la broca del
nº 6.
3. Inseriu els tacs a la paret i col∙loqueu primer la
tapa, després les volanderes i els visos.
4. Caragoleu els visos fins que quedin ben forts a
la paret.
5. Per acabar encaixeu la rodona de paper a la
tapa (per tapar els caps dels visos i les volanderes).
6. Fixeu el pot a la tapa.
7. Ja podeu estrenar el vostre “pot a la paret”!

En aquest embalatge hi trobareu:
1 pot de vidre
1 tapa amb 2 forats
2 Volanderes
2 tacs de paret
2 visos
1 full d’instruccions

INGREDIENTS
Material 100% reciclat i reciclable.

PRESENTACIÓ

COM PARTICIPAR

Aventurina promou accions al voltant del vidre
amb la finalitat de revaloritzar aquest material.

Aquest POT preten ser un nexe de conexió entre
tots els usuaris o futurs usuaris que estiguin
disposats a dedicar-li una tarda, mati, o si convé,
tot el dia, sense pressa, fins i tot a fer una reuniò de
veïns de l’escala, per tal d’oferir a la comunitat
d’usuaris noves idees, per més descabellades que
siguin, de com utilitzar el POT; sabem que pot
traspassar totes les barreres que vulguem, i que la
infinitat d’usos es tant com usuaris siguem, pero es
important que ho compartim amablement.

La nostra filosofia es:
- Difondre valors com la sostenibilitat i també la
bellesa de les coses útils i senzilles.
- Sensibilitzar a les persones de manera que
prenguin una actitud activa pel que fa al
reciclatge del vidre
- Innovar reutilitzant un objecte en desús.
- Participar millorant un projecte obert on
podreu comprar o realitzar el vostre propi
penjador.
- Preservar i cedir espai d’interès a un material
valuós que ens acompanya des de fa 5000
anys.
- Compartir les experiències que viureu amb
els vostre pot mitjençant la Web

Aquest POT t’el pots fer, al nostre web trobaras les
instruccions de com preparar-lo, fins i tot de com
fer l’embalatge, per tal que puguis participar del
projecte amb tots els teus amics, pero si et fa
mandra nomès has de fer una comanda i te l’enviem
ràpidament a casa teva.
a www.ajaronthewall.com trobaràs tot el que et cal

Gràcies per la teva col·laboraciò

Fes-lo teu
Millora’l
Comparteix-lo!
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