Nowe spojrzenie na meble miejskie
Elementy z betonu syntetycznego powracają do europejskich i
polskich miast! To prawdziwy renesans tych dekoracji, który nie
byłby możliwy, gdyby nie udoskonalenie tego tworzywa, jak i nowe
spojrzenie na kształt mebli miejskich.
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Wąż czy okrąg?

Ławki miejskie z betonu syntetycznego dostępne są w formie siedziska na
bazie półkola – ten pozornie zwyczajny kształt otwiera ogromną gamę nowych
możliwości! Łącząc ze sobą poszczególne moduły ławki, można z łatwością
stworzyć niepowtarzalne kompozycje – klasyczny okrąg lub „wąż” w ciekawy
sposób ożywi nawet najbardziej monotonną przestrzeń.
Gazony już nie szpecą
Dawne betonowe gazony były tylko z grubsza uformowanymi bryłami o nudnych
barwach i wytrzymałości niewspółmiernej do ich ogromnej masy. Na domiar złego
szybko stawały się pojemnikami na odpadki. Nawet najpiękniejsze nasadzone w
nich rośliny nie były w stanie ożywić okolicy. Ich całkowitym przeciwieństwem są
nowoczesne donice z betonu syntetycznego, które charakteryzują się
subtelną, elegancką kolorystyką, gładką fakturą i odpornością. To optymalne
połączenie najuważniejszych walorów, jakie powinny posiadać pojemniki na
rośliny. Geometryczne donice stają się samodzielną ozdobą, która doskonale
prezentuje się nawet w okresie zimowym, bez nasadzonych roślin ozdobnych.
Tęcza w centrum miasta
Z kolorami trzeba postępować na tyle ostrożnie, by ich nierozważna kombinacja
nie stworzyła wrażenia bałaganu w przestrzeni publicznej. Liczy się atrakcyjny,
schludny detal, który w subtelny sposób poprawia estetykę miasta. Nowoczesne
meble miejskie z betonu syntetycznego to klasyczna szarość, jednak zakres
możliwości jest znacznie większy. Ze względu na możliwość dowolnego barwienia
tworzywa, gotowe elementy mogą być nie tylko solidne, długowieczne, czy
funkcjonalne, ale również estetyczne. Stonowane, wysublimowane kolory
dekoracji to skuteczny oręż w walce z szarością!
Raz na długi czas
Meble miejskie, podobnie jak domowe sprzęty, to wybór na lata. Nie warto więc
inwestować w rozwiązania, które uginają się pod wpływem niesprzyjającej pogody
czy aktów wandalizmu. Rosnąca popularność betonu syntetycznego jest
odpowiednia na potrzeby współczesnego miasta: wykonane z niego sprzęty są
niezwykle funkcjonalne, a przy tym solidne na tyle, by bez uszczerbku przetrwać
wszystkie niedogodności. To nowoczesne tworzywo nie chłonie wilgoci, jest
gładkie i pozbawione porów, co daje mu odporność na uszkodzenia mechaniczne,
jak i elegancki wygląd.

