
Otwórz barwny świat

Tulipany zna każdy. To klejnoty wśród kwiatów, które wielu z nas 
niezwykle lubi. Inspirują one wielu artystów i projektantów, w tym 
między innymi holenderskiego projektanta Marco Mandersa.
Manders, zastanawiając się nad alternatywnymi pomysłami na nowoczesne 
wyposażenie przestrzeni miejskiej, inspirował się w dużym stopniu 
właśnie tulipanem. Efekt to Tulpi - siedzisko miejskie w kształcie tulipana.
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zamyka się automatycznie

Tulpi otwierasz sobie sam, a ono zamknie się automatycznie, 
gdy z niego wstaniesz. Tulpi obraca się 360 stopni wokół
własnej osi, dzięki czemu użytkownicy wybierają sobie dowolną 
perspektywę patrzenia.
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siedzenieergonomiczne siedzenie

Projektowanie Tulpi trwało 6 lat - skoncentrowano się na jakości, 
ergonomii i funkcjonalności urzadzenia. Specjalnie wyprofilowane 
oparcie zapewnia trwałe podparcie na dolnym odcinku pleców.

Produkt "Tupli" został zauważony i doceniony przez niezależne 
Jury podczas Dutch Design Week 2011. Został nagrodzony za 
najbardziej oryginalny wzór i wzornictwo użytkowe prestiżową 
nagrodą Good Industrial Design. W 2015 roku Tulpi-seat 
otrzymało wyróżnienie Golden A' design Award 2015"
w kategorii Street Furniture.
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Wymiary:

a = 668 mm 
b = 990 mm
c = 418 mm 
d = 700 mm 
e = 1157 mm

ruchome i stałe

Siedzenia Tulpi wykonane są na płytach ze stali szlachetnej, 
dzięki czemu użytkownik może je ustawiać w dowolnym
miejscu, także w pomieszczeniach. Dodatkowo Tulpi można 
wmontować w podstawę betonową na cokole.
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jakość materiałów

Materiał (polietylen), z którego wykonane jest siedzisko gwarantuje
wysoką jakość i długi okres trwałości. Produkt jest dostępny w 9 kolorach.
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Dzięki możliwości składania urządzenia zapewnione jest 
utrzymanie siedziska w czystości.
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Tulpi to idealna kombinacja wzornictwa, ergonomii i ekologii. 
Kształt tulipana, jaki nadano siedzisku, tworzy nastrojową 
scenerię i rozświetla przestrzeń publiczną. 
Tulpi są uwielbiane przez dzieci, szczególnie w parkach. 
Dzieciom podobają się żywe kolory i obracanie się krzeseł 
Tulpi o 360 stopni.
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