
Σχεδιασμός σειράςΣχεδιασμός σειράς 
Συσκευασιών Ορυκτελαίου

Προδρόμου Ιωάννης, Φραντζής Αντρέας, 
Σιργκάνης Κωνσταντίνος, Μανάβης Αθανάσιος 



ΠερίληψηΠερίληψη

έ ό ά ί ίΜε τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει και την κρίση που επικρατεί
στις μέρες μας πρέπει να επιτευχθεί κάτι το διαφορετικό στην αγορά που
να προσελκύσει την προσοχή τόσο της εταιρίας όσο και του καταναλωτή.

Σχεδιασμός συσκευασιών
Σ ί λ δ ύ βά φ λ ί φ ώ– Συσκευασίες λαδιού με βάση τη μορφολογία φορτηγών

– Συσκευασίες λαδιού με βάση τη μορφολογία της formula 1 και μηχανικού εξαρτήματος

Σχεδιασμός ετικετών
– Επιμέλεια και σχεδιασμός ετικετών που θα προσαρμοστούν στις συσκευασίες



Κατηγορίες συσκευασιών 
ορυκτέλαιου

Στην αγορά κυκλοφορούν:

• Πλαστικές συσκευασίες για λάδια (1, 2, 4, 5, 10 και 20 l)Πλαστικές συσκευασίες για λάδια (1, 2, 4, 5, 10 και 20 l)

• Οι κατηγορίες λαδιών γίνεται ανάλογα με την χρήση και τον τύπο
του κινητήρα

• Ο τύπος του λαδιού καθώς και η ετικέτα της συσκευασίας
εξαρτώνται από τον κατασκευαστή



1η Ιδέα ‐ φορτηγάκι 2L1 Ιδέα   φορτηγάκι 2L

Concept
• Πηγή έμπνευσης το κλασσικό φορτηγάκι Austin K2 της

δ ί 40’δεκαετίας του 40’

• «Πομπέ» φτερά, όμορφες καμπύλες και

• Μούρη που συγκλίνει προς τα μπροστά



Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά 

Συσκευασία

• Εργονομία. Τοποθέτηση λαβής ανάμεσα στον
τροχό και το φτερό του οχήματος.

• Θέση πώματος και λαιμού με βάση τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά του φορτηγούμορφολογικά χαρακτηριστικά του φορτηγού
(«μούρη»)

• Ισορροπία και ορθή τοποθέτηση στα ράφια

• Εμφανής η ποσότητα λαδιού που υπάρχει
μετά από χρήσεις



2η Ιδέα ‐ μεγαλύτερο χωματουργικό 5L
Concept
• Caterpillar 797 (το μεγαλύτερο χωματουργικό

2η Ιδέα   μεγαλύτερο χωματουργικό 5L

• Caterpillar 797 (το μεγαλύτερο χωματουργικό
που βγήκε στην παραγωγή)

• Με μεγάλες ρόδες,
• Σχεδιασμένο με αυστηρές ευθείες γραμμές και
• Κίτρινο χρώμα.



Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά 
Συσκευασία

• Τοποθέτηση λαβής στη θέση των
πίσω τροχών λόγω μορφολογίας.

• Τοποθέτηση πώματος στο πίσω
μέρος της «ανατροπής» με σκοπό
την εύκολη έγχυση του λαδιού.η η γχ η

• Επίπεδος σχεδιασμός της
πρόσοψης για λόγους
αποθήκευσηςαποθήκευσης

• Δείκτης στάθμης λαδιού



Τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΕτικέταΕτικέτα

• Σχεδιασμός δύο πιστονιών με μοβ και γκρι λωρίδες
(αναπαράσταση της ταχύτητας και επίδρασης λαδιού)(αναπαράσταση της ταχύτητας και επίδρασης λαδιού)

• Σχεδιασμός τριών ενωμένων γραναζιών με κόκκινες
και γκρι λωρίδες (έμφαση της κίνησης)

• Κείμενα χαρακτηριστικών του λαδιού

• Brand της εταιρίαςης ρ ς













3η Ιδέα ‐ Πιστόνι 1 Λίτρο3 Ιδέα  Πιστόνι 1 Λίτρο

Concept
• Πλήρες κυλινδρικό σχήμα
• Εσοχές περιμετρικά του πιστονιού
Κ ά ά έ• Καμάρα στο κάτω μέρος



4η Ιδέα Πιστόνι 4 Λίτρα4η Ιδέα ‐ Πιστόνι 4 Λίτρα

Concept
• πλήρες κυλινδρικό σχήμα
• εσοχές περιμετρικά του πιστονιού 

ά ά έ• καμάρα στο κάτω μέρος 



5η Ιδέα ‐ Formula 1 Λίτρορ

Concept
• Γρήγορη απεικόνιση formula
κατακόρυφα της συσκευασίαςατα όρυφα της συσ ευασίας
• Επιλογή κόκκινου χρώματος για υψηλή
θερμοκρασία που αναπτύσσεται εντός
της μηχανής
Ε λ ή ώ έ λλ• Επιλογή γκρι χρώματος για το μέταλλο



Σχεδιαστική εξέλιξη ετικέταςΣχεδιαστική εξέλιξη ετικέτας



Τεχνικά χαρακτηριστικάΤεχνικά χαρακτηριστικά 

Ετικέτα
• Πιστόνι μαζί με βαλβίδες μέσα στο χώρο καύσης
• Επιλογή κόκκινης απόχρωσης για συμβολισμόΕπιλογή κόκκινης απόχρωσης για συμβολισμό
υψηλών θερμοκρασιών μέσα στο χώρο καύσης
• Γκρι για το χρωματισμό πιστονιού και βαλβίδων
• Κίτρινο για το πλαίσιο των τεχνικών
χαρακτηριστικών λαδιού στο κάτω μέρος της
ετικέτας













ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

δ ό ώ λ ί λ ί ό λ• Σχεδιασμός συσκευασιών ορυκτελαίου αποτελεί πρόκληση για την 
αποτύπωση νέων ιδεών σε ένα χώρο όπου για το προϊόν πρωταρχικό 
ρόλο δεν έχει η συσκευασία.

• Απόδοση ποιότητας στο προϊόν μέσω της συσκευασίας.

• Ο σχεδιασμός των παραπάνω συσκευασιών στηρίχθηκε στην πρωτοτυπία  
και στην αίσθηση κύρους και αξιοπιστίας που θελήσαμε να δώσουμε στοκαι στην αίσθηση κύρους και αξιοπιστίας που θελήσαμε να δώσουμε στο 
προϊόν μας 


