TORONTO tamboret infantil per jugar

NOTA DE PREMSA (CATALÀ)
TORONTO és un tamboret desmuntable i regulable en alçada, per a jugar. Els materials principals són el
suro recuperat de la producció de taps i l'escuma, tots dos 100% reciclables.
TORONTO és una peça de mobiliari multifuncional i transformable que serveix per seure i per jugar alhora.
Acompanya als nens en les seves diferents etapes de creixement, de manera intuïtiva i divertida, ajudant a
reforçar habilitats fonamentals per a un correcte desenvolupament de la seva manipulació fina,
psicomotricitat i organització de l’entorn.
TORONTO ha estat dissenyat segons els principis del 'Disseny per a Tothom'. La seva morfologia juntament
amb els seus materials 'kid-friendly' han estat seleccionats i pensats per ser manipulats per nens de
diferents edats. Des dels més petits que encara han d’afinar la seva coordinació manual, per als que muntar
i desmuntar una i altra vegada pot esdevenir un gran entreteniment, fins a nens més grans que podran
decorar amb fantasia i autonomia seu espai de joc. En altres paraules, TORONTO vol promoure una activitat
lúdica de tipus inclusiu, on nens amb diferents habilitats poden compartir i gaudir del moment de joc.
TORONTO està pensat especialment per a espais públics com biblioteques infantils, guarderies, zones
lúdiques en centres comercials, gimnasos, etc. Per altra banda, també és adient per incorporar-se en
ambients domèstics.

LES SEVES FUNCIONS: seure; balancejar-se reforçant el sentit de l’equilibri; crear circuits psicomotors;
realitzar activitats didàctiques que introdueixen al nen en l’experimentació de diferents textures, pesos i
densitats de materials; desmuntar-lo i fàcilment tornar-lo a muntar, estimulant la imaginació; decorar l’espai
de joc.
PECES i MATERIALS: discs de suro, discs d’escuma de color negre, tapa de la base d’escuma de color
negre, cordill.
DIMENSIONS i FORMATS: diàmetre 270 mm – disponible en tres alçades diferents h320 mm (5 discs de
suro + 4 discs d’escuma); h240 mm (3 discs de suro + 4 discs d’escuma); h200 mm (2 discs de suro + 4
discs d’escuma).

TORONTO ha sigut presentat per primera vegada al públic per MADE DESIGN en la 52a edició del Salone
Ufficio (Saló internacional d’interiorisme per a oficina) celebrat a Milà (Itàlia), a l'Abril de 2013 i
paral·lelament ha participat a l’esdeveniment 'kidsroomzoom' del Fuorisalone de la guia INTERNI.
TORONTO seleccionat al Premis Delta 2014, 37ª convocatòria internacional al Millor Disseny de producte,
FADexpo, Millor Disseny de l´Any, des del 25 de Juny fins el 22 de Octubre 2014, Disseny Hub Barcelona, el
nou centre del disseny de la ciutat, ADI-FAD.

CREDITS Y CONTACTES:
Nom del producte: Toronto tamboret infantil
Nom de l'empresa dissenyadora / estudi de disseny: In-tenta amb Daniela Seminara design
Nom del dissenyador/s: Manel Duró, Marta Gordillo, Daniela Seminara
País: Espanya
Web: in-tenta.com, danielaseminara.com
Nom del fabricant: MADE DESIGN by Planningsisplamo
País: Espanya
Web: madedesign.es

Sobre els dissenyadors:
In-Tenta design, encapçalat pels dissenyadors Manel Duró i Marta Gordillo, és un estudi de disseny amb
seu a Barcelona que desenvolupa una amplia tipologia de productes, des de petites peces produïdes
localment de manera semi artesanal fins a microarquitectures, on la funcionalitat, la innovació i la
sostenibilitat són aspectes importants del disseny.
Daniela Seminara, PhD en Design & Multimedia per el Politècnic de Milà, on va treballar també com
investigadora. Des del 2007 fa de dissenyadora industrial i gràfica amb una particular aptitud per al
desenvolupament de nous productes. Italiana, establerta a Espanya des del 2010.

Sobre la empresa productora:
TORONTO està produït per MADE DESIGN, una marca orientada al disseny amb una llarga experiència
prèvia en el sector del mobiliari per a oficina. Sota aquesta firma, destaca el disseny d'autor on materials
ecològics i reciclables, facilitat de muntatge i us, i personalització representen els seus principals conceptes i
filosofia de producció.

