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Bumerang monolit
Concrete Urban Design lucreaz` cu betonul, dup` cum spune \nsu[i numele. |ns`
arm`tura din fibr` de sticl`, care o \nlocuie[te pe cea din fier, face ca obiectele s` fie
mult mai u[oare; iar libertatea formal` - mult mai mare. Colec]ia produc`torului cuprinde
piese diferite, ca look [i abordare, semnate de diferi]i arhitec]i [i designeri germani.
Poate cea mai sculptural` dintre ele, banca Boomer este realizat` dintr-o singur` bucat`
\n form` de arc de elips` cu dimensiunea de 5.40 x 3.15 metri. Are 880 de kilograme iar
finisajul, rezistent la ap` [i intemperii, poate fi \n orice nuan]` RAL plus câteva op]iuni
din zona griului beton [i antracit. Designul este semnat Studio B.
www.concrete-urban-design.com
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Linie de marcare

PRIVIT DIN EXTERIOR, ora[ul las` o prim` impresie gra]ie
marilor bulevarde, marilor cl`diri, principalelor puncte
reper [i conexiuni, siluetei de ansamblu. Privit din interior,
\ns`, folosit zilnic [i consumat pas cu pas, ora[ul \[i
schimb` brusc scara de m`rime [i de interes [i devine un
peisaj construit pres`rat cu o sum` de elemente
ajut`toare, de ghidaj sau de semnalizare, menite s` ne
fac` ora[ul mai frumos, parcurgerea lui - mai simpl`, [i
momentele de odihn` sau de relaxare \n aer liber - mai
pl`cute. Ne oprim, \n cele ce urmeaz`, doar asupra
mobilierului urban, pentru a puncta o serie de idei smart
pentru piese multifunc]ionale, adaptabile, u[or de integrat
\n context, contrastante sau, pur [i simplu, altfel.

La capitolul lumin`, select`m un obiect multifunc]ional
- un obiect de marcaj, mai exact de delimitare [i
iluminare \n acela[i timp - SixtyLine, o balustrad`
luminoas` pentru c`ile de circula]ie urbane: pentru
zone pietonale, pie]e, parcuri dar [i tuneluri, parc`ri,
poduri sau sta]ii de transport. Sistemul are un nivel de
etan[eitate IP 67 [i rezisten]` la vandalism IK 10, ceea
ce \l face s` nu aib`, practic, nevoie de \ntre]inere.
Exist` [i câteva extraop]iuni pentru: culoare (alb` sau
RGB), unghi de \nclinare (la montaj) sau instalarea de
senzor de detectare a mi[c`rii.
www.energobit.com
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Platform` urban` independent`
City Index Lab au creat, \n 2012, un prototip pentru un obiect urban complex,
multifunc]ional, modular [i care, \ncepând de anul trecut, func]ioneaz` permanent, \n Atena, \n parcul public al unei Funda]ii Na]ionale. Aktina* este o platform` de 3 x 3 metri, având, pe o latur`, [i cinci locuri speciale pentru bike sharing. Patru stâlpi sus]in acoperi[ul cu panouri fotovoltaice care asigur` curentul
electric pentru lumina de sear` dar [i pentru \nc`rcarea telefonului sau a bicicletei electrice, pentru func]ionarea spotului wi-fi [i chiar [i pentru muzic`. Mai
mult, Aktina* este dotat cu mai multe module din lemn care pot servi drept jardiniere, tabure]i sau pentru construirea a diferite ansambluri: b`nci, birou pentru
laptop, rafturi sau tejghea de bar. „Proiectul invit` locuitorii ora[ului s`-i celebreze spa]iul public, venind aici s` lucreze sau pur [i simplu s` petreac` timp
\mpreun`” spun realizatorii lui, City Index Lab (concept) [i Energize (construc]ie).
http://www.cityindexlab.com/

Abordare peisagistic`
Dat` fiind func]iunea lor, jardinierele ar putea fi cele mai versatile obiecte de
mobilier urban. Iat` dou` tipuri geometrice mai speciale [i care pun \n valoare
plante de dimesniuni nu foarte mari: Flo este un sistem modular, din tabl`
vopsit` \n câmp electrostatic, [i alc`tuit din dou` module concave plus unul
convex. Cele trei pot fi al`turate atât liniar, formând linia [erpuit` din imagine,
cât [i radial; b`ncile, cu blat din lemn exotic, sunt op]ionale. Iar Palladio este
un model din mozaic de granit sau din marmur` colorat`, disponibil \n trei
variante de dimensiuni. http://www.urbanmetal.ro/

Obiecte de revitalizare urban`

Accente diferite
Portofoliul produc`torului portughez Sit cuprinde obiecte surprinz`tor de simple, formal, \ns` complexe la nivel contextual. Periscopul urban, de exemplu, sau Urbanscope, pe numele s`u comercial, este un suport spa]ial pentru informa]ie. Monoclul, un
simplu tub circular, ghideaz` ochiul spre un punct specific, spre un anume obiect urban vizat (cl`dire, pia]`, statuie sau arbore exotic sau ocrotit) \n timp ce informa]ia se
deruleaz` dedesubtul lui, pe o plac` de asemenea metalic`. Dac` \n cazul Urbanscope
vorbim de prezen]` discret` [i integrare \n orice context, \n cazul b`ncii Skew, realizat` din metal [i lemn, vorbim de accent [i de contrast: forma multifa]etat` transform` banca \ntr-un pl`cut element-surpriz`. ttp://www.siturbandesign.com
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|ncheiem cu un proiect punctual, special [i poate,
dintre toate, cel mai acorat \ntr-un context specific: ini]iativa care a avut ca rezultat aceste piese
se nume[te Noia Intramuros (Noia din interiorul
zidurilor) [i prive[te strict ora[ul istoric Noia de
pe coasta atlantic` a Galiciei. Pentru a reanima
centrul urban [i comer]ul local, municipalitatea a
dorit solu]ii originale, o imagine cât mai apropiat` de artizanal [i o colaborare, pe cât posibil, cu
arti[ti locali. A[a a rezultat seria original` creat`
de Cenlitrosmetrocadrado [i care cuprinde b`nci
din beton [i lemn, plus jardiniere [i diverse elemente de signalistic`, din metal. Principalul factor
determinant al conceptului a fost adaptarea la
dimensiunile reduse ale str`zilor [i pasajelor laterale, motiv pentru care seria Noia este compus`
doar din piese de relativ mici dimensiuni.
http://cenlitrosmetrocadrado.com/
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