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Boom na przebudowy miast w pełni. Już od kilku lat polskie miejscowości zmieniają się na lepsze – nowe chodniki, nowe nawierzchnie, dodatkowe strefy zielni – jednym słowem: metamorfoza! Odświeżony wygląd przestrzeni niesie za sobą jednak ograniczenia
– naruszanie nowego chodnika dla montażu mebli miejskich może
być niefortunnym rozwiązaniem. Jak więc wprowadzić do miast tak
wyczekiwane, funkcjonalne elementy infrastruktury bez uciążliwych prac budowlanych?

TAK ZROBIONO TO W LEGNICY!

Wyczekiwane zmiany
W 2017 roku zakończono rewitalizację
ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy. W ramach
przedsięwzięcia odnowiono chodniki
(oraz ukrytą pod nimi instalację kanalizacyjną) i wymieniono nawierzchnię
ulicy. Dla jeszcze lepszego efektu dodano nowe oświetlenie, a z myślą o miłośnikach „dwóch kółek” – zbudowano
ścieżki rowerowe. Efekt – estetyczna,
nowoczesna przestrzeń, w której brakowało jednak spajającego całość składnika. Rewitalizacja wymagała postawienia
„kropki nad i” – jak jednak wprowadzić
dodatkowe elementy w miejscu, które
właśnie zostało oddane do użytku po
kilku latach uciążliwego remontu?

Co sprawiało trudność?
Twardy orzech do zgryzienia!
1. Niedawno ukończona rewitalizacja – ograniczony wachlarz dodatkowych
zmian bez naruszania wcześniej założonego planu zabudowy.
2. Sieć instalacji kanalizacyjnej bezpośrednio pod chodnikami – brak możliwości naruszenia ciągłości nawierzchni.
3. W pełni wybrukowany chodnik – bez możliwości montażu tradycyjnych
mebli miejskich.
4. Uboga infrastruktura – niewielka liczba ławek i postojów rowerowych
w okolicy.
5. Szara przestrzeń – brak miejsca na nasadzeń roślin w podłożu.
6. Ruchliwa okolica – sąsiedztwo ulicy i utrudniony dostęp dla ekip montażowych, ciężkich maszyn budowlanych.

Donica miejska Urbana XL
Donice miejskie wraz z ławkami czy
przęsłami można ustawić w równych
szeregach, dla stworzenia bezpiecznej przegrody od ruchu ulicznego.

Donica miejska Urbana XL
Donice z kolekcji Urbana nie wymagają montażu do
podłoża - wystarczy wyregulować nóżki, by dekoracja stała stabilnie i równo. Cykliczne, powtarzalne
ustawienie donic pozwala stworzyć estetyczne zagospodarowanie chodników i placów.

Jak rozwiązano dylemat?
Więcej niż inni
Dla sprawnego zagospodarowania
ulicy Jaworzyńskiej niezbędne były
elementy, które wprowadzą do niej
element natury i funkcjonalnej infrastruktury. Takich rozwiązań jest bez
liku – zakres możliwości znacznie
ogranicza się jednak w momencie,
gdy dekoracje muszą mieć jeszcze
jedną cechę – możliwość montażu bez
ingerowania w niedawno położony
chodnik i sieć kanalizacji pod nim. Tu
niezbędna jest wszechstronność, którą zapewnić mogły modułowe meble
miejskie Urbana z kolekcji TerraCity.

Przyjemne z pożytecznym
Ostatecznie w Legnicy pojawiły się elementy, które spełniły wszystkie stawiane przed nimi wymagania. Nie było łatwo! Meble miejskie
Urbana z kolekcji TerraCity sprawnie połączyły jednak aspekt wizualny z funkcjonalnym, dając mieszkańcom ciekawy widok i miejsce
do wypoczynku. Brak konieczności ingerowania w niedawno położony chodnik pozwolił dodatkowo ograniczyć wydatki związane
z kolejnymi, uciążliwymi pracami budowlanymi.

Co zyskała Legnica?

Stojak rowerowy L
Stojak dla rowerów powinien być na tyle solidny, by stać się dodatkową
ochroną przed kradzieżą.
Co więcej, pojazd zamocowany do stalowych elementów nie przewróci się
i nie uszkodzi.

Masywne elementy, które są stabilne osadzone bez potrzeby
montażu do podłoża – brak konieczności naruszania niedawno
położonego chodnika i sieci kanalizacji pod nim.
Minimalistyczne dekoracje o nowoczesnej formie – dla harmonijnego dopasowania również w miejscach po niedawnej
rewitalizacji.
Modułowe dekoracje skrojone na miarę – meble miejskie
o dowolnym układzie dopasowanym do konkretnej przestrzeni.
Elementy łączone przęsłami – solidne i bezpieczne wyznaczanie granic chodnika i ulicy.
Elementy wykonane z cynkowanej stali, co ogranicza korozję
– również do ekspozycji w miejscach o wyższym poziomie wilgoci czy poważniejszym stężeniu zanieczyszczeń (w tym bezpośrednio przy ulicach).
Wygodne ławki połączone z innymi elementami infrastruktury – nie tylko dekoracja, ale również ważny element poprawiający komfort życia w okolicy.

Donica miejska Urbana 1/4

Ławka miejska Urbana XL

Dekoracja rond też jest ważna!
W takich miejscach sprawdzą
się elementy o adekwatnych, zaokrąglanych kształtach i z miejscem
dla nasadzenia roślin.

Wypoczynek pośród natury jest na
wyciągnięcie ręki!

Donica Urbana L + barierka Urbana XL
Przegroda dzieląca strefę dla pieszych od ruchliwej
ulicy nie tylko poprawia estetykę, ale również podnosi
bezpieczeństwo przechodniów.

Meblowanie miast?
to łatwe!
Modułowe meble miejskie, wielkie donice w soczystym kolorze, a także kwietniki: modele wiszące i stojące. To kwintesencja dekoracji, jakie zdobią
Legnicę już od kilku sezonów, a także jednoznaczna odpowiedź na bolączki włodarzy innych rodzimych miejscowości: Czy można wprowadzić zieleń
również na starówki? Czy jest szansa na dopasowanie dekoracji do architektury ulicy? Czy
w miastach jest miejsce dla mobilnych elementów, które dopasowują się do jego rytmu?
Ależ TAK!

Donica Gianto 120
Wielkie, czerwone donice
Gianto 120 to atrakcyjny symbol miejskiego rynku i popularne tło dla pamiątkowych
zdjęć.

Kaskada W600/3

Kaskada H700

Kontynuacja kwiatowej
oprawy również ponad
głowami przechodniów
to świetny pomysł!

Kwietniki również mogą
stworzyć atrakcyjne barierę od ruchu ulicznego – to
również piękny wyróżnik
okolicy.
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