


A PlayWood egy innovatív bútor rendszer, amely magába foglalja 
a csatlakozókat és lapokat amiből kialakíthatók asztalok, polcok, 
székek és még számtalan bútor, térinstalláció

A csatlakozók úgy lettek megtervezve, hogy lehetőséget adjanak 
bárkinek, hogy megvalósítsa könnyedén a saját projektjét, követve 
az instrukciókat.

A PlayWood rendszernek köszönhetően, könnyedén felépítheti 
bútorát, speciális szerszámok és műhely nélkül is



Mi nem alkotunk azonnal használható bútorokat.
Csatlakozókat és útmutatást adunk ahhoz, hogy létrehozhassa a 
saját projektjét. 
A  szükséges alapanyagokat helyben szerezheti be. 

Együtt:
• csökkenteni tudjuk a környezet terhelését
• csökkenteni tudjuk a szállítási költségeket és a szállítással 
együtt járó környezetszennyezést
• csökkenteni tudjuk a felhasznált anyagok mennyiségét

Használja:
• a helyben megtalálható anyagokat, amelyek könnyen 
elérhetők
• az újrahasznosított anyagokat a projektjéhez
•újra és újra a már felhasznált anyagokat, újabb és újabb ötletei 
megvalósításához 

A PLAYWOOD rendszer lehetővé teszi, hogy újrahasznosítsa 
az alapanyagokat és, hogy helytakarékosan szétszerelve tárolja 
vagy szállítsa bútorait.



Globális ötletek helyi vonatkozásban

Üzleti modellünk a helyi termelés fenntarthatóságán alapszik 
úgy , hogy közben valós igényeknek felel meg. Bárkinek 
lehetősége van arra, hogy láthassa a  saját ötleteinek a 
megvalósulását 
, 
Dizájn a megújulásért

A termékek újrahasznosíthatók, újrafelhasználhatók és 
cserélhetők, mindeközben végtelen új alkalmazásnak adva 
lehetőséget

Használjon helyben elérhető anyagokat

A helyi beszállítókat preferáljuk a tömegtermelést produkáló 
rendszerekkel szemben, hogy csökkenthessük a nyersanyagok 
szállításából fakadó környezeti behatásokat

Dizájn megosztás

A nyílt projekteket rögzítjük:  a műszaki rajzok és szerelési 
útmutatók teljes mértékben hozzáférhető és elérhetők online

Testreszabott projektek

Projektjeink szabadon elérhetők és letölthetők, így készen 
állnak arra, hogy bárki az igényei szerint módosítani, és testre 
szabni tudja.

Általánostól eltérő

Az elkészült termékek elkerülik a leggyakoribb 
tömeggyártásra jellemző szabályokat, és új lehetőségeket 
teremtenek mind a társadalmi, mind a gazdasági fejlődés 
számára

Alapelveink



Termék

PlayWood csatlakozó



90° Csatlakozó 105°/150° Csatlakozó

A PlayWood csatlakozók polyamidból készülnek, egy speciális injektálási és préselési folyamattal.
A csatlakozók nem károsítják a beépítésre kerülő paneleket, így könnyen összeállíthatók alkotásai és később könnyű 
szétszerelni, tárolni illetve szállítani azokat. A csatlakozók használhatók beltéri és kültéri projekteknél is. 



Szerkezet

Akár a LEGO-nál, könnyen tudja kombinálni a csatlakozókat és a paneleket, ahogyan 
gondolja: tároló doboz, asztal, pad és megannyi más készíthető belőle
.

•90° csatlakozó a négyszögletes kialakításhoz 
•105° és 150° csatlakozók a hatszögletű kialakításhoz

90° Csatlakozó 105°/150° Csatlakozó



Színek



Csomagolás

Csatlakozó doboz - 6db Csatlakozó doboz - 12db Csatlakozó doboz 24db



Összeszerelés

1 2 3 4

Miután minden darabot kiszabott, utána össze is tudja szerelni a bútort. 
A PlayWood csatlakozókat annyiszor használhatja újra, ahányszor csak újabb 

bútorelképzeléseket talál ki.



Anyag felhasználás

A PlayWood bútor bármilyen általános anyagból megvalósítható amit 
könnyű megtalálni a helyi forgalmazóknál.

Választhat természetes anyagok közül, mint a fa és származékai, 
illetve választhat szintetikus anyagok közül, mint a plexi és forex.

A paneleknek 16 és 20 mm közötti vastagságúnak kell lennie

.



Design



Részletes leírás Nyílt forráskódú fájlok

Minden dizájn részletes instrukciókat tartalmaz, amelyek szabadon elérhetők PDF és egyéb nyílt forráskódú fájlokban
A PlayWood csapata minden hónapban kitalál és tesztel 2 új dizájnt

Leírások és fájlok



Egyszerű dizájn készülhet előre gyártott panelek 
megvásárlásával

Professzionális és kezdő szint
A dizájn lehet egyszerű a kezdő felhasználóknak vagy lehet komplex a profi építőknek 

Komplex dizájn elkészítéséhez CNC vágógéppel
vagy  lézervágó géppel készült elemeket használhat



Közösség

HUNGARY



Közösség

A PlayWood nem egy termék, hanem tervezők és bútorépítők 
világméretű közössége…

Legyél tagja Te is

Csatlakozhat a közösséghez tervezőként azzal, hogy 
megosztja a terveit…

és csatlakozhat a közösséghez készítőként úgy, hogy 
instrukcióival segít elkészíteni egy bútort a közösség tagjainak



Kapcsolat:

+36 30 681 6409
playwood@ambienta.hu
www.ambienta.hu


