ANNEX
LLISTAT DE FABRICADORS I ARTISTES DIGITALS
Professional / fabricador
artista / col·lectiu digital
NICOLÁS SAGANIAS
www.proyectomateria.xyz/
www.nicolassaganias.xyz

PLAYMODES
www.playmodes.com

FUSTERIA DIGITAL
www.fusteriadigital.com

Descripció

Serveis

Artista, docent i desenvolupador tecnològic.
Ofereix assessoria, disseny, muntatge i
desenvolupament de qualsevol part de l'obra o
instal·lació que requereixi algun tipus de procés
tecnològic, automatització o generació
audiovisual. Ajuda a materialitzar una idea des del
costat tècnic. Des d'il·luminació intel·ligent fins al
desenvolupament d'un sistema de moviment amb
motors i sensors.

-

Estudi de recerca audiovisual situat a La Pera.
Ofereixen una petita residència d’un o dos dies al
seu estudi fent ús d’una fresadora CNC.

-

Residència puntual
Il·luminació digital
Software creatiu
Disseny audiovisual

Espai de creació. Els nostres serveis de tall i fresat
amb control per ordinador són perfectes per a
fusteries, interioristes, arquitectes i
dissenyadors/es.

-

Fabricació de peces en fusta,
plàstics, panell compòsit i altres
materials.
Assessorament o ajuda en el
disseny.
Mecanització CNC, tall làser i
impressió 3D.
Processos d’acabat com ara polir,
pintar o muntar.

-

-

Assessoria tècnica, muntatge i
desenvolupament
Programació
Disseny i muntatge de connexió
Automatització
Il·luminació Intel·ligent
So
Disseny de plaques/ Soldadura
Muntatge de projectors, altaveus,
etc.

Preu
-

Preu per assessoria: 200€
Assessoria i
desenvolupament: 400€
Assessoria,
desenvolupament i
muntatge: 500€

(aquests preus no inclouen
materials)

No definit

- Preu especial per a
col·laboradors La Volta: 15% de
descompte respecte a les tarifes
habituals.
(consultar segons el cas).

-

WTFOLD!- PRODUCT &
PACKAGING DESIGN

Estudi de creació, disseny i construcció de
productes & packaging. Experts en solucions
funcionals, innovadores i sostenibles de packaging
www.dissenysdepaper.com/ estructural i productes a partir de cartró i altres
materials. Donen forma a les teves idees.
WTF! It 's all Folds!

-

-

-

LA FÀBRICA FABULOSA
@lafabricafabulosa

FABfab! La Fàbrica Fabulosa és un espai de
fabricació digital, amb un equip multidisciplinari,
on conflueixen creadors i màquines. Especialistes
en impressió 3D.

-

Cursets de fabricació digital
Lletres i cartells, caixes de llum,
estructures d’exposició, mobiliari,
decoracions, maquetes, etc.
Col·laboració per desenvolupar
packagings a mida per el teu
projecte.
Creació productes sostenibles a
base de plecs.
Disposen d’una màquina de tall i
plec de material en làmines amb
una capacitat de tall de
3000x2000x25mm.
Disposen de cartró ondulat de
diferents gruixos per treballar
prototips.
Disseny gràfic i 3D.
Digitalitzat de coses i espais
Impressió 3D.
Assessorament en disseny i
fabricació digital.

-

-

Plantejament i
desenvolupament: 20€/h
Disseny: 35€/hora
Gestió: 15€/hora

Disseny gràfic i 3D: 5€/hora*
Impressió 3D i Digitalitzat 3D:
A consultar.
Assessorament gratis.

(Preus especials per a
col·laboradors de La Volta)
*Preu normal 35€/hora

