PLANO

Night & White
PROPOSTA DE SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO

Como Funciona:
Para uma escolha simplificada, cada elemento da coleção tem uma kit de
iluminação específico com sistema opcional em halogéneo ou LED.

Porque escolher night & white?
Equipamento urbano fornecido com iluminação incorporada, proporcionando
efeitos cénicos e escultóricos da luz. Permite a redescoberta do céu noturno, e
desfrutar de momentos inesquecíveis. Além disso representa uma solução
económica e de poupança de energia. Iluminando a vida urbana ….

Consoante as necessidade de iluminação, poderá incorporar a solução no mobiliário.

PROPOSTA VIÚVA LAMEGO AZULEJOS ARTESANAIS
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Viúva Lamego
AZULEJOS ARTESANAIS

Como funciona:
Para uma escolha simplificada, cada elemento da coleção tem um kit de
azulejos cerâmicos especificos, com a opção da gama de azulejos selecionada
ou de azulejos personalizaddos.

Porque escolher azulejos Viúva Lamego?
Criar elementos que nos permitem ficar imersos na história, cultura e tradição
Portuguesa. Uma nova coleção de mobiliário urbano combinando design
minimalista com a identidade dos azulejos artesanais Portugueses da Viúva
Lamego. Herança local e global...

Considerando os critérios ambientais e necessidades paisagísticas, poderá utilizar
um modelo standard mas conceber uma solução de design à medida.

CUBICA BANCOS

CUBICA TOTENS INDIVIDUAIS

CUBICA TOTENS DUPLOS

Design by Paulo Reis

ORGÂNICA BANCOS

ORGÂNICA TOTENS INDIVIDUAIS

ORGÂNICA TOTENS DUPLOS

Design by Paulo Reis

Totens com Suporte para Realidade Aumentada:
As aplicações móveis de realidade aumentada para o turismo, criaram um enorme valor em matéria de inovação e
diferenciação. Esta nova ferramenta pode ser aplicada em praças, museus e galerias, onde objetos como pinturas,
esculturas e ruínas podem ser "aumentada". Além disso, também podem ser complementadas em tempo real com
conteúdo, como texto, imagens, animações em 3D, áudio ou vídeo.

Conteúdos Fáceis :
A utilização desta tecnologia permite a produção de um modelo de mobiliário urbano sob medida com QR dinâmico.

Instalação Fácil:
Aplicação em Fundação de Betão - Chumbado Diretamente num Maciço de Base de Betão

PLANO CITY

CULTURE & MONUMENTS

Itinerários Interativos
O dispositivo Plano City combina mobiliário urbano personalizável com QR dinâmico. Permite o potencial download de uma
aplicação AR, disponível em Android e iOS, com a possibilidade de reconhecimento de imagem, localização GPS, ativação
táctil realidade aumentada.

Criar interacção entre a comunidade artística e a cidade visitada através dos meios mobile e online.
Modelos destinados a captar a atenção do público, as informações acerca dos eventos regulares
(designadamente, festivais) e projectos específicos, como as entidades culturais e artísticas.
Promoção da autenticidade urbana e do casco arquitectónico, potenciando os serviços de base
local e o comércio tradicional.
Festivais; Concertos; Feiras; Lojas Artesanato...

Criar interacção entre os turistas e a cidade através dos dispositivos móveis e online. Mudar a
forma de relação entre o turista e cidade visitada, trazer experiência diferenciada, associar os links
a pontos turísticos de cada cidade, acompanhar a evolução das tecnologias de informação e
comunicação actualizando as suas estruturas, ser uma nova “ponte” para uma maior interacção
entre o turista e os locais de visita.
Vinhos; Restaurantes; Passeios; Doces Tradicionais...

Reforçar a promoção turística no que se refere à vertente cultural do país, beneficiando a
mobilidade, a interacção e aumentando a visibilidade da oferta turística das cidades visitadas.
Fazer chegar informação aos visitantes, informação turística de carácter cultural, que forçam o
turista a sair e a explorar a cidade em que se encontra e que pretende conhecer para obter
informações adicionais sobre o seu ponto de interesse.
Museus; Monumentos; Fado; Eventos...
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