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Свикнали сме да живеем в среда, която уважава ритъма на днешния ден.
Всеки обект е важен за нашия опит и за баланса на заобикалящата ни среда.
Предметите, покрай които минаваме всеки ден в градът ни, ни насърчават да
развиваме въображението и творчеството си.
В Градска Среда искаме да предложим една нова, силна и красива идентичност на
околната среда. Считаме, че мебелите, пейките за сядане, масите, саксиите и
кошчетата за отпадъци са част от нашето колективно въображение и ние трябва да
насочим вниманието към тях за да създадем един по красив свят.
В създавенето на публични и частни обекти ни се предлага възможността да бъдем
лидери в изграждането на ефектна, красива и функцонална среда близка и човешка, в
които всяко усещане може да бъде оценено напълно.
Има компании, в които работата все още е предизвикателство, с което всеки ден
трябва да се захващате с ентусиазъм. В Градска среда имаме късмет в това отношение
и предоставяме това усещане на разположение на тези, които ни познават.
Ние насърчаваме възстановяването на общественото пространство за хората чрез
качеството на градския пейзаж, моделирайки неговата идентичност и усещане за
място и допринасяйки за това градовете да станат по -привлекателни, устойчиви и
живи.

Предлагаме на Вашето внимание мебели за обществено ползване, които са: красиви,
функционални, вандалоустойчиви, модерни, в крак с настоящето и с поглед в
бъдещето.

С уникалната си архитектура
и дизайн Otto ни кани да
влезем и да лежим или да
седнем на периметъра му.

OTTO пейки
Otto е модулен елемент за
обзавеждане на обект, който може
да се използва като къшпа за
дърво, саксия за цветя или като
пясъчник за деца.
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BINOCULAR
Binocular е уютен бетонен заслон
със заоблени линии, който търси
емоционална връзка между
потребителя и обкръжението му, с
цел да бъде полезен и удобен.
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Формован бетон, подсилен с
неръждаема стомана с нежно
гравирано покритие в стандартните
цветове за материала. Метална
опора с ламиниран стоманен профил
H-100, поцинкована и стоманена кова
в черен цвят. Лесно се монтира чрез
закрепване към настилката.

MODULAR пейка
Модулната пейка функционира като вълнообразна или права
разграничаваща тревните площи наподобявайки подпорна стена.
Комбинираният профил на облегалката и седалката се адаптира идеално
към ергономията на потребителите.

Неармиран бетон със суха смес с
гравирано покритие, в
стандартните цветове на за Escofet.
Изключително подходящ модел за
създаване на обширни,
функционални и красиви площадни
пространства.
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NAGUISA
Naguisa е серия от четири
модулни дъговидни пейки с
диаметър 7,50 или 11 метра.
Пейките имат способността да
превръщат пространствата в
хармоничен пейзаж само с
присъствието си.
Нежните му извивки
наподобяват течението на
река, която желае да събуди
въображението на своите
потребители.
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Washington NoMa Park
Project by Nelson Byrd Woltz

ESFERA
Esfera е колекция от големи
саксии за растения,
предназначени за засаждане
на дървета или големи
храсти в обществени зони.

Сферичната им форма позволява създаването
на динамични, течни, органични
конфигурации, които напомнят за семената
или плодовете, които често се срещат в
природата. Възможностите за създаване на
веригоподобни образувания добавят голяма
гъвкавост по отношение на подреждането, с
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широк спектър от форми и размери.

Rambla del Raval

Sun-Set picnic
Sunset Picnic Set е оформен от
пейка и маса с метални крака и
бетонни плочи SMC (UHPC) с
минимално сечение. Сетът е
изключително подходящ за зони за
почивка по магистрали и шосета
както и в паркове.

Освен това пейката и масата включват интелигентни точки за свързване към:
• Безжично зареждане на електронни устройства (пейка + маса).
• Бързо USB зареждане (пейка).
• WiFi връзка (пейка).
• Интегриране на търговски QR код (пейка + маса).
• LED осветление за индиректно осветяване на градското пространство, като се
избягва светлинното замърсяване от небето (пейка).
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Multi Bench picnic
Бетонна маса за пикник от две части,
проектирана от японеца Хироши Цунода.
Елемент, проектиран без стереотипи, за да се
използва по различни начини. Подходящ за
паркове и зони за отдих покрай магистрали.
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Flip-it B Пейка
Бетоннен елемент с опция да бъде място
за сядане и общуване и къшпа Flip-it B.
Създайте органични и стилни
пространства.
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Núvol
Две пейки, на които можете да
седнете или легнете индивидуално
или в група. Парчета с малка
основа и широка повърхност, които
сякаш предизвикват законите на
физиката.
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Caribou Straight
Caribou е колекция от вътрешни и външни
мебели, специално създадени да проследят
нуждите на пространството чрез модулността
на различните му елементи.
Изработена от рециклиран полиетилен от
пластмасови отпадъци, уникалността на Карибу се
крие не само в органичния и универсален дизайн,
но и в ангажираността му към околната среда.
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