sitty

SITTY nudi udoben počitek,
tudi na krajih kjer le-ta ni
mogoč

Povsod je dovolj prostora
za SITTY.
Mesta po vsem svetu zaradi vse močnejše ekološke zavesti, želji po oživljanju mestnih jeder in
zagotavljanju kakovostnega življenja povečujejo peščeve površine ter središča mest zapirajo za promet.
Tako se v urbanih središčih pojavljajo potrebe po novih rešitvah za mestno infrastrukturo, ki omogočajo
druženje, srečevanje in nenazadnje počitek med vsemi daljšimi potmi, ki jo uporabnik mesta opravi peš.
SITTY je z vidika izrabe prostora optimalna rešitev za vse naštete izzive sodobnih urbanih središč.
SIM je preklopni sedež, ki ga s pomikom postavimo v položaj za sedenje. Po uporabi se sedalna površina
samostojno ponastavi v pokončen položaj in razbremeni okoliški prostor. Pri projektiranju SITTY-ja smo
upoštevali najvišje tehnološke, oblikovalske in varnostne standarde. Poleg ergonomije, zaščite pred
vandalizmom in sodobnega oblikovanja smo veliko pozornosti namenili tudi prepoznavanju funkcije s
strani uporabnikov.

Najracionalnejša
rešitev za sedenje na
javni površini

oblikovanje
studio gigodesign

Povečana pretočnost

Prijazna, oblikovno dovršena
in tehnološko napredna urbana
oprema

Racionalna poraba javnega
prostora

Model /tip:

preklopni sedež

potisni

1

Uporabnik
preklopnega sedeža
Sitty z ročnim
pritiskom sedalo
položi v vodoraven
položaj za sedenje.

2

Uporabnik se pravilno
usede na sedalo tako,
da del teže telesa
ohranja na nogah, ki
ostajajo na tlaku.
Navodila za pravilen
položaj telesa pri
sedenju so odtisnjena
na sedežni ploskvi.

3

Po razbremenitvi
sedežne ploskve se
sedež samodejno
dvigne v izhodiščno
lego - navpični
položaj. Tako je
sedež sitty pripravljen
za naslednjega
uporabnika.

Številka proizvoda: priloženo izdelku
Serija:
SITTY
Leto izdelave:
Povsod je dovolj prostora za SITTY.
Masa proizvoda:

3.0
priloženo izdelku
A. sidranje: 15.6 kg
B. s prirobnico: 15.1 kg

Izdelek je zaščiten s patentno zaščito:
Patent pending notice: International patent
application PCT/SI2009/000055
213 mm

potisni

1

383 mm

675 mm

971 mm

356 mm

2.2 Navodila za varno uporabo:
Uporabnik
preklopnega sedeža
Sitty z ročnim
pritiskom sedalo
položi v vodoraven
položaj za sedenje.

2.2 Navodila za varno uporabo:

potisni

Imetnik vseh avtorskih pravic blagovne znamke Sitty in
preklopnega sedeža Sitty je Gigodesign d.o.o., Kamniška
Uporabnik
1 1000
49,
Ljubljana, Slovenia, EU
2 Uporabnik se pravilno

preklopnega sedeža
usede na sedalo tako,
Sitty z proizvajalci
ročnim
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in distributeri so da
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na telesa
del teže
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stranipritiskom
30.
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položaj za sedenje.
Navodila za pravilen
položaj telesa pri
sedenju so odtisnjena
na sedežni ploskvi.

2

Sedež se po uporabi
samodejno dvigne v
začetno pozicijo.

Uporabnik se pravilno
usede na sedalo tako,
da del teže telesa
Po dežju se sedalna
ohranja na Hidravlični
nogah,mehanizem
ki
površina hitro suši.
je testiran za 100.000
Z vodo odteče tudi ostajajo napregibov
tlaku.in ne zahteva
umazanija kar zagotavlja
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Navodila zapodmazovanja.
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položaj telesa pri
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3

Nosilnost

5
Notranji
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