
 
 

   
 

Kave Home dissenya i desenvolupa un sofà intel·ligent  

• Aquest sofà recull dades sobre l’usuari i està disponible tant per a 
contract com per a entorn domèstic.  

• Aquesta peça neix dins SMARTSPACE, una iniciativa coordinada pel 
clúster de CENFIM, dins la Comunitat Oneida, formada per diferents 
projectes d’innovació recolzats per la Generalitat de Catalunya.  

Girona, 31 de març 2022.- Kave Home ha dissenyat un sofà d’exterior que 
integra una malla de sensors al seient amb l’objectiu d’emmagatzemar dades 
sobre l’ocupació del producte, entre altres dades d’utilitat, tant pel gestor d’un 
espai contract com per l’usuari final.  

L’smart Sofa detecta la posició de l’usuari al seient del sofà a través d’un mapa 
de calor que s’activa amb els canvis de moviment, també capta la temperatura 
de l’entorn al qual estan exposats els materials i emmagatzema les dades a 
temps real.  

El prototip inclou un complement amb alimentació solar en forma de tauleta que 
facilita la conversió del sofà a un moble intel·ligent o smart, permet la càrrega 
d’altres dispositius per USB i li permet funcionar sense una presa de corrent 
elèctric. 

Aquest sofà intel·ligent permet que, en un hotel o restaurant, per exemple, 
s’enviï un avís al personal per saber quan ha arribat un client nou, el temps que 
aquest passa a l’establiment o l’ocupació de cada zona, entre altres utilitats. 

Mel Campi, de l’equip intern de dissenyadors de Kave Home assegura, 
“sempre creem productes que van un pas més enllà del disseny, pensant en 
cada detall i en la seva funcionalitat, l’Smart Sofa és la mostra perfecta. Està 
dissenyat per a facilitar el dia a dia de professionals i l’usuari final, a més de ser 
el punt de partida per iniciar-nos en els productes Smart”.  

En concret, el prototip s’ha instal·lat a l’Hotel Le Méridien Ra Beach Hotel & 
Spa, hotel de gran luxe ubicat al Vendrell al nord de Tarragona. Aquest espai 
hoteler servirà com a plataforma de proves durant les pròximes setmanes per a 
validar el rendiment del producte.  

L’Smart Sofa neix en el marc de projecte SMARTSPACE coordinat pel clúster 
de CENFIM per a impulsar la funcionalització de productes hàbitat a través de 
la integració de tecnologia IoT (Internet de les coses) en aquest tipus 
d’equipament. 

Les activitats d’SMARTSPACE estan emmarcades dins la Comunitat Oneida, 
formada per diferents projectes d’innovació de Catalunya amb l’objectiu comú 
de desenvolupar una indústria del disseny a Catalunya que sigui competitiva i 
més enfocada al consumidor.  

 

 

 



 
 

   
 

A més, el projecte té data de finalització prevista el juny de 2022 i està 
cofinançat per ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l’empresa de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Comunitat RIS3CAT per a 
l’especialització intel·ligent de les indústries de la moda i de l’hàbitat a 
Catalunya. 

Descarregar material: https://we.tl/t-Sx4yGQXYK1 
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www.kavehome.com  
 
A Kave Home treballen per revolucionar el sector del moble, el disseny i la decoració. Apostant 
per donar-li una volta i ser la opció per els inconformistes que busquen alguna cosa més.  
El seu objectiu? Crear productes de disseny i qualitat amb un servei impecable. “Perquè no 
enviem coets a la lluna (encara), però sí que entreguem en temps rècord”.  
La seva obsessió? Perfeccionar cada detall. És per això pel que segueixen acuradament tot el 
procés de disseny, fabricació i distribució dels seus productes amb la finalitat de crear dissenys 
atractius i funcionals, de gran qualitat i a preus assequibles. 
Recentment Kave Home ha llançat Kave Cares el seu compromís amb el planeta i amb les 
persones, perquè la sostenibilitat va molt més enllà del producte. Un dels seus projectes a curt 
termini és eliminar l’ús del plàstic a botiga i embalatges abans de 2025. 
Kave Home es troba present a més de 80 països amb 12 botigues físiques a Espanya: Barcelona, 
Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, Pamplona i un 
outlet a Martorell. Actualment està desenvolupant un pla d’obertura de botigues a Espanya i 
d’expansió de la marca a nivell internacional. 
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