R82
Crocodile 3

Crocodile familien har fået en storebror.
Serien fra R82 indeholdt oprindeligt 2 størrelsesvarianter, men med det
seneste redesign fra 3PART, kan de ældste børn nu også være med.
Crocodile 3 er det seneste R82 produkt, som sætter fokus på fremdrift og
fleksibilitet. Da det er et gangredskab til større børn, er der lagt vægt på et
moderne og cool designudtryk, der lever op til deres aktive hverdag. Det nye
design er samtidig diskret og fjerner dermed fokus fra hjælpemidlet
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Crocodile 3
Fleksibelt gangredskab til aktive børn og unge

3PART leverede:
•
Analyse af konkurrenter samt det eksisterende produkt
•
Idegenerering og skitser
•
Designudkast til detaljering af produkt i dialog med
ergoterapeuter og brugere
•
Kostprisestimering
Opgaven:
R82 kontaktede 3PART, da de ønskede et redesign af deres
gangredskab Crocodile. Serien, der oprindeligt bestod af 2
størrelsesvarianter, skulle fremover også indeholde en større
udgave, så de ældste børn og unge også kunne få glæde af
det populære gangredskab.

Da den nye variant i Crocodile serien netop henvender sig
til større børn og unge, skulle der fokuseres på at skabe et
diskret produkt, som lever op til brugerens aktive hverdag.
På grund af styrkemæssige forhold samt æstetiske årsager,
kunne det ikke lade sig gøre at opskalere det eksisterende
produkt og et redesign var derfor løsningen.
Det var vigtigt for R82, at det nye produkt bevarede
fleksibiliteten, mobiliteten og friheden, som det eksisterende
produkt havde, samt at kostprisen kunne holdes nede.
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Proces: Projektet startede med en grundig research, hvor
både brugere og specialister blev inddraget. 3PART foretog
en gennemgående konkurrentanalyse, undersøgte det
eksisterende produkt og lavede en kortlægning af kostprisen.
Løsning: 3PART udarbejdede udfra dette en række
designudkast, hvorfra tre af forslagene blev udvalgt
i tæt dialog med ergoterapeuter og brugere. Der blev
derefter arbejdet videre med detaljering, formgivning og
implementering af eksisterende udstyr.

Resultat:
•
Et cool og simpelt design til aktive større børn
•
Anti-slip materiale på håndtag sikrer større komfort
•
Sammenklappelig - let opbevaring og transport
•
Låsehåndtag gør Crocodile 3 let at sammenfolde og
øger sikkerheden
Crocodile 3 vandt den tyske designpris Focus Open Design
Award, Special Mention i 2013.
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