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prvky pro seniory

pergola

liniový prvek na sezení a zachycení svahu

atmosféra prostoru nové návsi

podium na sezení okolu stromu

stojany na kola

veřejně přístupné boxy na půjčování knih a areálu

nory pro děti

tabule na kreslení na plotu

prvky na cvičení pro seniory

terénní úpravy pobytové travnaté plochy 

zavěšené sítě na stromech

mlat ohraničený železným obrubníkem

sezení velkoformatova betonova dlažba

přestřešení dřevěného podia

venkovní odpadkové koše vybrané dle standardu města

žlutá žula - 8/8 cm, výška 6 cm

sivá žula - 6/6 cm, výška 6 cm

stromy v mlatovém povrchu

zatravňovací dlažba betonová
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