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Resum 

Aquest projecte tracta sobre el desenvolupament d'un 
prototip de cafetera amb doble càpsula. Un nou model de 
cafetera, anomenat VEROA, fa que en una mateixa màquina 
sigui compatible l'ús tant amb càpsules Nespresso com 
Dolce Gusto. Al mateix temps, té en compte la sostenibilitat 
i respecte amb el medi ambient així com l'accessibilitat de 
diferents usuaris. A més a més, els seus components 
tecnològics fan de VEROA una màquina intel·ligent, 
anul·lant la necessitat que l’usuari hagi d'aplicar alguna 
força per d'utilitzar-la.  

Paraules clau 

Prototip, cafetera, cafè, càpsula, sostenible, accessible, 
disseny, suro, mecanisme, medi ambient. 

 

1. Introducció i objectius 

Avui en dia existeixen diferents tipus de càpsules de cafè 
originals: Nespresso, Dolce Gusto i Senseo, un aspecte que 
limita molt al consumidor a l'hora d’escollir les càpsules; un 
usuari amb una cafetera Nespresso no pot utilitzar les 
càpsules Dolce gusto perquè presenten mecanismes 
totalment diferents. A l’hora de comprar les càpsules de 
cafè, l’usuari depèn de la marca de la seva cafetera. 

És per això que hem cregut oportú el fet de crear prototip 
una màquina de cafè expresso compatible amb càpsules 
Nespresso i Dolce Gusto, les més utilitzades dels tres tipus.  

Els objectius principals del projecte han estat els següents:  

 Dissenyar un producte innovador enfocat a tots els 
usuaris que acostumen a prendre cafè a casa seva. 

 Crear un disseny accessible per a persones grans o 
persones amb mobilitat reduïda eliminant 
qualsevol dificultat en el seu ús. 

 Desenvolupar un disseny modular per tal que si 
algun component s'espatllés, l'usuari podria 
intercanviar-lo ell mateix. 

 Eliminar els materials plàstics creant un producte 
sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

 Justificar cada aspecte del disseny de la cafetera, 
des de la seva forma fins als seus mecanismes, 
passant per materials, components, estètica… 

2. Contextualització del projecte 

Som l’empresa ROVECO, una combinació de lletres on, 
entre elles, apareix la paraula ECO, un gran aspecte a 
destacar dins els objectius de l’empresa. El nou model de 
cafetera expresso pren el nom de VEROA.  

 

 

 

Fig. 1. Logotip de l’empresa 

 

Actualment, les cafeteres en el sector domèstic estan 
liderades principalment per dues grans marques; Nespresso 
i Dolce Gusto, les quals ambdues formen part del Grup 
Nestlé. Ambdós formats de càpsula son compatibles amb 
VEROA. 

 

 

 

 

Fig. 2. Càpsula Nespresso i Dolce Gusto 

 

3. Target group 

El target de VEROA és molt semblant al de les cafeteres 
actuals tot i que amb alguna petita diferència; al ser una 
cafetera modular amb elements que tarden en fer-se malbé, 
estem parlant d’un producte amb una quasi nul·la 
obsolescència programada. Això fa que el preu sigui una 
mica més elevat ja que els components són més resistents i 
duren més, per tant ens dirigim a un públic de classe mitja / 
mitja-alta.  

A més a més, al ser un producte que té molt en compte el 
medi ambient i utilitza uns materials respectuosos en aquest 
aspecte, els usuaris que els pot interessar són aquells amb 
un cert interès i consciència per el medi ambient.  

És també un producte que va dirigit a persones amb 
mobilitat reduïda ja que elimina qualsevol interacció que 
requereixi de força. També és un producte accessible per a 
persones d’estatura inferior a la mitja o persones que 
utilitzin cadira de rodes.  



4. El producte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Cafetera VEROA 

 

5. Ús i ergonomia 

Una bona organització dels espais pot reduir els obstacles 
en desplaçaments i moviments poc naturals i innecessaris. 
La disposició de les diferents zones de la cuina, respecte a 
les distàncies i l'organització de circulacions racionals són 
fonamentals perquè el treball en la cuina no es torni una 
tasca incòmoda. En la nostra cafetera l’usuari podrà: 

 

o Treure o col·locar el dipòsit amb un sol moviment 

o Omplir el dipòsit sense la necessitat d’extreure’l. 

o Veure si fa falta afegir aigua al dipòsit sense 
necessitat de fer esforços. 

o Fer-se el cafè en una sola posició. 

o Utilitzar la cafetera de manera intuïtiva gràcies als 
LED’s. 

 

Les mides han estat analitzades perquè a l’usuari li sigui el 
més fàcil possible reomplir el dipòsit sense aixecar gaire el 
braç. Vam estar analitzant les mides amb les quals les 
persones tenim un abast confortable en els estris de cuina. 
Una persona amb cadira de rodes té el seu abast confortable 
entre els 20-25 cm per sobre del moble. A partir d’aquestes 
mides en alçada es van generar la resta perquè VEROA 
estigués oberta a la màxim rangs d’usuaris possibles. 

 

6. Funcionament  

El funcionament de VEROA és el mateix que les cafeteres 
expresso. Quan l’usuari vulgui fer-se un cafè haurà 
d’engegar-la amb el botó ON i esperar aproximadament uns 
30 segons, el temps necessari perquè el circuit interior 
s’escalfi. De mentre l’usuari port extreure el calaix 
corresponent (Nespresso o Dolce Gusto) per a col·locar-hi 
la càpsula, tornant a introduir el calaix al mateix lloc i 
situant la tassa a la part frontal de la cafetera. Un cop els 
LED’s indiquin que la màquina està llesta, l’usuari només 

haurà de prémer el botó per indicar si vol un cafè llarg o 
curt. En qüestió de segons ja podrà gaudir del cafè. 

L’usuari no haurà d’endollar i desendollar la màquina de la 
corrent cada vegada que vulgui preparar-se un cafè ja que la 
màquina presenta un sensor que, al cap de 5 minuts sense 
ser utilitzada s’auto-apaga. Si que haurà d’estar al cas 
d’omplir el dipòsit d’aigua de tant en tant.  

 

7. Materials 

Els materials principals del projecte són materials 
respectuosos amb el medi ambient, bé perquè són naturals i 
eco sostenibles o bé perquè el seu procés de reutilització no 
és massa complicat. Parlem dels següents materials: 

 

SURO. Prové de l’escorça de la surera i s’allibera amb un 
procés natural. És un material de densitat baixa, bon aïllant 
tèrmic i acústic, impermeable, resistent al desgast, flexible i 
d’acabat estètic. 

 

VIDRE. Material bastant utilitzat en cuina. Té poc impacte 
ambiental ja que el seu procés de fabricació requereix de 
poca energia, li dona aspecte de qualitat al producte, és 
higiènic i protegeix els líquids sense alliberar tòxics.  

 

ACER INOXICABLE. Material bastant utilitzat en 
l’ambient culinari. Resistent a la corrosió, a les variacions 
de temperatura i a les tensions mecàniques. No és gens 
porós i per tant, és fàcil de netejar.  

 

ALUMINI. Material lleuger, resistent a la corrosió, no 
magnètic ni tòxic, impermeable, inodor, dúctil i fàcilment 
reciclable.  

 

8. Components externs 

Els components externs són aquells que queden a la vista de 
l’usuari i amb els quals pot establir contacte. En formen part 
la tapa, el dipòsit, la carcassa, els calaixos, el sortidor, la 
base, la reixa i els botons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Components externs 

 



9. Components interns 

Els components que fan possible la producció de cafè dins 
de VEROA són: una bomba d’aigua, un escalfador 
Thermoblock, una electrovàlvula, tres solenoides tubulars, 
tres tipus de punxons i tapes, suports, guies i tubs de 
silicona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Components interns 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Components interns 2 

 

10. Sostenibilitat 

Per aconseguir que VEROA sigui un producte sostenible i 
respectuós amb el medi ambient ha estat necessari la 
investigació detallada de les característiques de materials 
d'origen vegetal. Finalment el suro ha estat el material que 
presenta unes propietats tant físiques com mecàniques que 
millor s'adapten a les necessàries per la nostra màquina.  
 
Els plàstics que actualment s'utilitzen en els 
electrodomèstics han estat substituïts pel mateix suro, 
l'alumini, l'acer inoxidable I el vidre. Materials que 
encareixen una mica el producte però alhora augmentaran la 
seva esperança de vida fent que, a llarg termini, un producte 
inicialment car acabi resultant econòmic. 
 
L’ús del sensor de temps per fer que l’aparell s’auto-apagui 
quan fa 5 minuts que no s’utilitza la màquina també 
afavoreix en reduir el consum d’energia. 
 

11. Càlculs 

Per seleccionar el tipus de solenoide tubular ho hem de la 
següent manera: 

A l'hora de pujar i baixar la tapa és necessari saber les 
distàncies mínimes per poder realitzar el moviment i 
extreure la càpsula sense problema. Com que el punxó 
necessari per perforar la càpsula és d’uns 2-3 mm i la 
distància entre l'angle de gir i l'agulla és de 30 mm, es pot 
saber quin és el recorregut total de l'extrem de la tapa al 
moure’s.  

Obtenim un total de 6 mm de recorregut. L'angle que es 
genera (entre la part superior del calaix, on es col·loca la 
càpsula i el punt màxim del moviment de la tapa) és de 6º.  

Per assegurar-nos que l'agulla s’elevi suficient perquè 
l'usuari pugui extreure la càpsula, hem suposat que el 
recorregut de l'extrem de la tapa, en comptes de ser de 6 
mm és de 8.  

L'angle necessari és de 8º, fent que el punxó quedi entre 1-
2 mm més amagat.  

12. Pes 

A l'hora de saber quin era el pes aproximat de la nostra 
cafetera vam sumar primer el pes dels components escollits 
pel seu interior, la suma del pes dels components era de 
1343,4 grams. 

Per calcular del pes total vam fer càlculs aproximats dels 
volums de la resta de components. Mitjançant el volum total 
i la densitat de l'alumini, 2,7 g/cm3, vam obtenir un pes de 
208 grams, traduint-lo a 561,5 grams; el pes dels 
components fets d’alumini, com ara els suports interiors i la 
reixa. 

El mateix vam fer amb el càlcul del pes del suro. Vam 
calcular aproximadament el volum de la carcassa, els 
calaixets, la base i la tapa, les parts fetes amb suro, feien un 
total de 961,1 grams. Amb la seva densitat de 0,25 g/cm3 
vam poder obtenir el pes del suro: 240,27 grams. 

Amb el càlcul del pes del dipòsit, el qual està fet de vidre 
vam obtenir un volum aproximat d'1,57 dm3, que passen a 
ser un pes d'1,41 Kg. 

El pes aproximat de la cafetera és de 3,5 kg, un pes per 
sobre de les cafeteres actuals (entre els 2,3 i 2,7 kg), més 
aproximat al pes de les primeres cafeteres Nespresso. Sense 
el pes del dipòsit de vidre el de la resta de la cafetera és 
menor de les actuals, però en voler dissenyar-ne una 
d'ecològica és preferible l'augment en el pes per una bona 
causa, i és ser afectuoses amb el medi ambient.  

 

13. Pressupost 

Conèixer el preu aproximat del nostre primer prototip ens 
ha suposat buscar el preu aproximat que ens podria costar 
cada component del seu interior; en total sumen 172,54€. 



De la resta de parts que s’haurien de fabricar amb materials 
com l’alumini, l’acer inoxidable, el suro i el vidre, hem 
pogut fer una estimació total de 54,78€. 
 
El preu total mínim pel primer el primer prototip és de 
227,32€. 
 
El preu dels processos de producció es situa normalment 
entre el 21 i 45% del preu final, així que posant-nos en el 
percentatge més alt, el preu augmentaria 99,738€, sent un 
total de 321,37€. 
 
Les hores dedicades durant tot el procés de disseny es 
veurien reflectides en el preu final del producte per garantir 
un benefici als operaris, en aquest cas dues enginyeres de 
disseny industrial. Però al tractar-se del primer prototip 
aquest cost no es sumarà, s'afegirà quan el producte es 
fabriqui en grans quantitats i arribi al consumidor.  
 

Per tant ens quedaríem amb aquests 321,37€ com a primer 
preu del prototip. 
 

14. Conclusions 

Es pot afirmar que s’han complert els objectius marcats; fer 
un prototip de cafetera amb un disseny accessible, fàcil 
d’utilitzar, modular i eco-sostenible, però sobretot 
assegurant-nos de crear un disseny completament nou als 
que es troben actualment al mercat.  

Hem trobat que sí que existeixen materials “eco-friendly” 
per a substituir els actuals, tot i que els processos 
d’obtenció o fabricació siguin una mica més complicats i 
per tant, més cars.  

Utilitzant components resistents i creant uns sistemes 
interior i exterior fàcils de desmuntar, hem pogut donar- li a 
VEROA una esperança de vida molt més alta. A més a més 
hem aconseguit crear un producte modular.   

Finalment, hem aconseguit també que el producte sigui 
accessible per a tothom ii, a més d’això, donar-li un nou 
aspecte a la cafetera obtenint un resultat molt positiu. 
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