Parkbank

ParkBank
Sociale afscherming
De Parkbank geeft een verrassende sociale dimensie aan afscheidingen bij bouwplaatsen of evenementen.
Dit innovatieve scherm biedt een combinatie van zitbankjes, kunstroute en groene dooradering in de
stedelijke omgeving. Geluid, stof en stank van bouwplaatsen worden tevens van de straat gehouden door de
gesloten kwalitatief hoogwaardige schermpanelen.
Het straatbeeld wordt visueel verrijkt met dit golvende scherm waarin verrassende zithoekjes, aantrekkelijke
kunstexposities en verfraaiende plantenborders opgaan. Ook de schermpanelen zelf zijn onderdeel van de
kunstmanifestatie. Referentiekader is de golvende kleurrijke Gaudi-bank in het Güellpark in Barcelona.

Veelvoudige verscheidenheid
Het modulaire Parkbank systeem biedt een verrassende

dit sociale interactieve scherm. De doorlopende bank

verscheidenheid aan vloeiende schermverschijningen.

biedt talrijke zitmogelijkheden die zich bovenal fraai en

Met slechts drie modulaire blokjes (à la Lego) in de vorm

elegant laten integreren in de hoekoplossingen rondom

van een vierkant, driehoek en trapezium wordt deze

een bouwplaats. Deze gezichtsbepalende punten krijgen

grote mate van ontwerpvrijheid geboden in combinatie

bij de Parkbank een bijzondere uitstraling. Geen dode

met de golvende schermen.

verloren hoek, maar een levendige aanwinst van het

Variatie in functie, vorm en beeld is het uitgangspunt bij

stadsbeeld.
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Het golvende karakter mag al een bezienswaardigheid

De gladde schermpanelen laten zich ook versieren met

zijn. De Parkbank laat een verdere verrijking van het

bedrukte beeldverhalen. Informatie over bouwproject of

stadsbeeld toe door de expositie van sculpturen en

evenement, of juist iets geheel anders. Ter illustratie

bijzondere beplanting die zich vandalisme veilig laten

dient de kleurijke vakverdeling met het zwarte lijnenspel

bekijken achter een stevig venster. Mensen op straat

van Mondriaan. De Spaanse Gaudi verweven met onze

raken met elkaar erover aan de praat.

eigen Hollandse meester.
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Veelvoudige verschijningen
De Parkbank kan op veel plaatsen in de stad een plekje

evenement en de publieke straat met elkaar. Geen

krijgen. Behalve bij bouwplaatsen is de Parkbank ook

harde afscheiding, maar sociale verbinder.

uitermate geschikt voor evenementen in binnensteden

De Parkbank biedt aan twee kanten van het scherm

of stadsparken. Geen rommelige bouwhekken meer of

zitplaatsen. Handig bij evenementen waar bezoekers

lelijke omheiningen die helaas afbreuk doen aan de

even aan de zijkant van de happening kunnen uitblazen

binnenstedelijke sfeer. De Parkbank verbindt juist het

of rustig een onderonsje hebben.

Ook bij sportvelden kan de ParkBank uitkomst bieden

ruimte. De modulariteit laat elke gewenste vorm in elke

permanent opgesteld langs de zijlijn om de buurt niet

mogelijke situatie toe. De sociale bank is een aanwinst

teveel te laten meegenieten van enthousiaste spelers en

voor plein en park.

supporters. De Parkbank is daartoe als dug-out ook

Ook geschikt als ontmoetingsplek voor jongeren (JOP)

leverbaar met een golvende afdak.

die beschut met elkaar kunnen chillen. Afgeschermd

Net als bij de sportvelden kan de Parkbank ook een

zonder overlast voor de buurt. Bijzondere aktueel is

permanente plaatsje krijgen in het productgamma van

tenslotte de beveiliging tegen terroristische aanslagen,

het stedelijk meubilair voor de inrichting van publieke

met de Parkbank als sociale en stevige block-buster.
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Veelvoudige versies
De Parkbank is leverbaar met robuuste betonsokkel of

opbouw en afbouw is. De stalen elementen worden als

stevig staalframe. Bewezen en vertrouwde materialen

een platte bouwdoos aangeleverd, en zijn in no-time

zijn in dit nieuwe product toegepast

omgezet tot 3D scherm.

dat flexibel in

De stabiliteit is ook bij stormkracht gegarandeerd door

De

staalframeversie is zonodig te verzwaren met

de golvende schermlijn die veel steun geeft in de

bijpassende gewichten op de voetenplank. De Parkbank

dwarsrichting. Het gewicht van de betonsokkel laat de

is standaard 2,5 meter hoog, ook staande op de zitbank

Parkbank bij zware storm onberoerd.

krijgen indringers dus geen kans.

Producent Kokosystems
Parkbank is een eigen product van Kokosystems dat

Kokosystems beschikt over

ontwikkeld is in samenwerking met het akoestisch

markten en klanten in binnen- en buitenland.

ontwerpbureau Bosvariant. www.bosvariant.nl.

Kokosystems, Poeldijk tel 0174-244 838

.

Sinds de oprichting tien jaar geleden heeft Kokosystems

www.kokosystems.nl

voortdurend nieuwe producten op de markt gebracht.
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een groot netwerk van

