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INTRODUCCIÓ

 Aquest document presenta l’aplicació d’un sistema de 
senyalística proposat per a l’espai analitzat prèviament en 
diferents fases, Milbby, situada al C.C. Westfield La Maquinista, 
C/ de Potosí, 2, Local B18, 08030 Barcelona.

Tal i com s’ha descrit anteriorment, Milbby és un espai 
comercial de venta de diferents utensilis, eines així com 
materials d’utilització i materials didactics aplicats per a 
les tasques de la llar com per a les arts i una combinació de 
aquests dos aspectes si escau.

En aquesta part final, s’han acabat de definir les formes 
finals que esdevendrien en el projecte final terminat segons 
els esbossos previs, mitjançant l’ús del programa d’Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, 3DS Max i Blender s’han 
realitzat dissenys i models en 3 dimensions per a poder 
integrar-les en els montatges finals per a la mostra final.

Fotografia de la botiga del Milbby vist des de l’exterior.
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LÍNIA GRÀFICA

Aquesta secció és un repàs de l’estil gràfic establert en la fase 
anterior, però una mica més sintetitzat.

Els components gràfics finals que formaran el sistema son 
els següents:

- Colors. S’ha escollit el color purpura com a color principal, 
suportat secundariament per un blau-negre com a color 
terciari un blanc.

- Tipografia. La font utilitzada en el cas de les propostes 
electròniques i digitals o per fonts a les icones per dur a 
terme la senyalística és la Open Sans.

- Iconografia. El tipus d’icones que s’utilitzen per a les senyals 
d’emergència (exemple adjuntat a continuació) és el que 
s’utilitzarà com a base sumant-hi les referències adjuntades 
més endavant, segons la situació adaptan-les.

#963081 #361133 #ffffff

Figura 2. Senyal de sortida d’emergència de 
Milbby

OPEN SANS
ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

- Materials. PVC escumat de 3mm o 5mm, MDF ignífug, 
recobriment plàstic i fibra de vidre, els mencionats són 
materials homologats i utilitzats de forma habitual en el 
mercat per aquests sectors, per la resta, material segons 
l’empresa especialitzada.

Figura 3. PVC 
escumat de Servei 
Estació

Figura 4. Fibra de 
vidre amb resina de 

Servei Estació

- Formes. Rodona o en forma d’òval si fos necessari.

- Tecnologies. S’inclouen tecnologies interactives amb els 
usuaris mitjançant anuncis de novetats i/o itineraris a través 
de pantalles interactives i informatives dinàmiques, en el que 
els propis usuaris poden modificar els seus itineraris segons 
els segus gustos, en combinació amb una possible millora 
de les fletxes orientatives projectades s’hi pot establir un 
codi de colors per marcar els itineraris mencionats.
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ELEMENT 2D: PANELL D’ITINERARI
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Figura 20. Senyal circular analògica d’itineraris en dos 
versions
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ELEMENT 2D: FLETXA ORIENTATIVA PROJEC TADA

Figura 15. Senyal circular orientativa en forma de fletxa en 
dos versions
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ELEMENT 3D: PANELL INTERAC TIU DE L’ENTRADA
Figura 22. Model físic 
de panell digital inte-
ractiu en dos versions: 
atril i pantalla, creat 
per l’autor del dossier

Figura 23. Disseny digi-
tal per a les pantalles de 
les figures 21 i 22, creat 

per l’autor del dossier
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ELEMENT 3D: PANTALLES INTERAC TIVES
Figura 22. Model físic de panell digital interactiu 

en dos versions: atril i pantalla, creat per l’autor del 
dossier

Figura 23. Disseny digital 
per a les pantalles de les 
figures 21 i 22, creat per 

l’autor del dossier
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ELEMENT 3D: PANTALLA INFORMATIVA

Figura 21. Model físic de la pantalla digi-
tal d’itinerari, creat per l’autor del dossier

Figura 23. Disseny digital per a les 
pantalles de les figures 21 i 22, creat 

per l’autor del dossier
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ELEMENT 3D: L’ALTAVEU

Figura 16. Senyal circular orientativa en forma d’altaveu 
en dos versions

Figura 19. Model físic de l’alta-
veu, creat per l’autor del dossier
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Aquest punt no ha sigut possible recrear-ho degut a que en 
tot moment hi havia gent al ser la zona del mostrador de la 
caixa i no hi tenía permís per poder fotografiar aquesta zona.
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Plànols amb les zones marcades 
segons les implementacions

COMPARATIVA DE PLÀNOLS SEGONS LES ZONES
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Plànols amb la senyalètica establerta
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Plànols originals
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