CONCRETE MOLD
ANALYSIS
O método de fabricação de Roma Collection
foi pensado para minimizar os custos de
produção e maximizar a utilização de um
único molde para depósito de betão. Desta
forma, todos os componentes em betão
conseguem ser produzidos no mesmo molde.
No caso da Palatina Nature Rest o molde é
usado na íntegra, uma vez que este é o
módulo-base. Posteriormente, todos os
restantes componentes em betão são
produzidos no mesmo molde que, com a
adição de divisórias, possibilita a criação de
novas dimensões.

PALATINA
NATURE REST
é um banco com floreira integrada e tem
como objetivo convidar os transeuntes a uma
pausa. Pretendeu-se criar um cenário
natural, com detalhes funcionais - como a
extensão da superfície metálica - que
privilegiam as necessidades básicas dos
utilizadores, como pousar um livro ou um
saco de compras. Na floreira acoplada,
propõe-se a presença de uma árvore para
criar sombra e leveza estética à própria peça.
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PALATINO
BIKE SPOT
é um banco que promove a vida ativa dentro
das cidades. Não se tratando de uma zona
de estacionamento permanente de
bicicletas, possibilita uma pausa ao usuário,
parando a bicicleta enquanto descansa.
Através de um sistema simples e prático,
Palatino Bike Spot equipa as cidades para
novos e importantes estilos de vida que
utilizam meios de transporte ecológicos com
vista a centros urbanos mais sustentáveis.
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CESARINO
RECYCLE BIN

TRAJANO
FÓRUM TABLE
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é um ponto de reciclagem diferenciada que
responde a uma necessidade primordial em
qualquer cidade. Desta forma, podem ser
adquiridos individualmente, adequando-se
às características espaciais e às diferentes
necessidades de tratamento dos resíduos.
Cesarino Recycle Bin tem baldes metálicos
de quatro cores que correspondem à
reciclagem do papel, plástico e metal, vidro
e à compostagem do lixo orgânico.
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é uma mesa com bancos que serve, em
conjunto, diversos propósitos: mesa de
pic-nic, mesa de jogos ou mesa de convívio.
É um equipamento inclusivo com acesso
total e foi desenhado para possibilitar a
entrada de duas cadeiras de rodas.
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DI TREVI
WATER FOUNTAIN

in

é um bebedouro ecológico inovador, no qual
o fluxo da água é aproveitado, evitando o
desperdício recorrente neste tipo de
equipamentos. Ao acionar o pulsor da pia
superior, a água excedente é direcionada
para dois canais separados que alimentam
uma floreira e um bebedouro canino.
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