
Unikátní atmosféru Prahy jako města prolínání mnoha architektonických vrstev symbolizují nej-
lépe ta místa kde se v jednom celku ukazuje nové ve starém. Emau je inspirován stavbami jako je 
Emauzský klášter po své novodobé dostavbě. Měkké modelované tvary všech prvků nejsou ag-
resivní ale neztrácejí tektoniku, jemná prolomení a detaily ukazují ušlechtilost a citlivost k okolí. 
Přesně tak aby Prahu i při vší své služebnosti ozdobily.

EMAU

- lavička s bočním profilem v ušlechtilé křivce
- dřevěné lamely rafinovaně seřezány pod úhlem
- optická křehkost, reálná pevnost
- koš s pláštěm z hliníkových profilů s jemně vtlačenými kanelurami
- horní kryt z  litého kovu se stejným motivem
- stojan na kola je malou městskou skulpturou, plně funkční, bezpečný a krásný
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PRAHA JE RAFINOVANÁ A MNOHOVRSTEVNATÁ.
Inspirace pražskou poválečnou architekturou ve chvílích kdy reaguje na daleko starší stavby. Jemnost, citlivost ale 
i modernita. Tento princip vyjadřuje problematiku instalace současného městského mobiliáře do architektonicky 
proměnlivého pražského prostředí.

- neagresivní silueta, propracované detaily, stabilita a odolnost
- bočnice z hliníkové slitiny (nekoroduje)
- nástřik práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL7002
- kotvení do podkladu pomocí skrytých kotev
- lamely specifického průřezu, z akátového nebo odolného tropického dřeva, na bocích šikmo seřezané

varianta s ocelovým nebo nerezovým roštem
- optická lehkost
- transparentnost při pohledu z delší vzdálenosti
- jednoduchá údržba
- rychlé osychání po dešti

varianta k montáži na zídku nebo k zavěšení na stěnu
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- pevný střešní díl z hliníkové slitiny (barevnost RAL 7002) využívá stejně jako plášť motivu kanelur
- plášť z tmavě eloxovaných hliníkových profilů s kanelurami, které ztěžují vylepování plakátů
- kombinace jednoduchého avšak promyšleného tělesa, propracovaných detailů a prvotřídních materiálů

- charakteristická silueta
- propracované detaily navazující na tvarosloví lavičky
- ušlechtilé provedení z hliníkové slitiny (nekoroduje)
- nástřik vypalovacího laku v odstínu RAL 7002

- šikmé víko se zmenšeným vhazovacím otvorem
- snadnější odtékání přebytečné vody
- ztížené vhazovaní velkoobjemového odpadu
- samostatný sloupek vychází z tvaru stojanu na kola
- tělo koše lze zavěsit na stávající sloup veřejného osvětlení nebo na zeď

aplikace stejného motivu plaště pro pražskou 
varietu velkokapacitních košů typu BigBelly

pohodlná manipulace s velkou vnitřní nadobou z odolného plastu HDPE
nádoby košů jsou stohovatelné pro menší skladové prostory údržby
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integrovaný popelník
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