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P.O.P. materiály

Hlavní vstup do Centra Nový Smíchov
V červeni loňského roku se na nás obrátil Mgr. Jan Hladík ze společnosti Design 4 Function se žádostí o výrobu označení hlavního vstupu do obchodního centra „NOVÝ SMÍCHOV“. V zadání objednatele byl požadavek na umístění světelného označení na výtahové lávce, s tím, že toto označení musí evokovat probíhající změny Nového Smíchova v duchu
„Pětihvězdičkové obchodní centrum“. Navíc i po instalaci musí umožňovat pohyb této servisní lávky na čele budovy.
umožní i elektrické propojení jednotlivých 3D
písmen.
Navržené 3D písmo umístěné na panelech
bylo od počátku navrženo ve světelném provedení s tím, že čelní strana písma měla být v leštěné nerezi, případně podobném materiálu, tak
a pohyb lidí před centrem. Po vzájemných konzultacích byl na čelo písma zvolen tvarovaný
výřez z Dibondu zrcadlo. Jednotlivé segmenty
písmen jsou vyrobeny jako plexi tvarované korpusy z plexiskla opál. Vzhledem k typu písma
byla pro osvětlení zvolena neonová trubice bílé
barvy.
Jednotlivá písmena jsou osazena na čel-
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aby se v čele písma odrážela okolní architektura

Zavěšení reklamy bylo prováděno pomocí nůžV rámci přípravy bylo nutné vyřešit především

panely ze sendvičových desek Reynobond.

kových plošin. Elektro přívod je řešen pomocí

Tyto desky budou nafrézovány a složeny do

konektorů tak, aby bylo možné lávku běžně vyu-

jednotlivých segmentů, bloků. Tyto byly opat-

žít při údržbě fasády centra.

dující řešení. Současná pohyblivá lávka nad

řeny vnitřní nosnou konstrukcí sloužící k zavě-

Zpracoval Vlastimil Král,

vstupem do centra bude zakryta tvarovanými

šení na pohyblivou lávku. Zároveň tyto panely

jednatel společnosti Rex spol. s r.o.

13

provedení na základě předložené vizualizace. Po vzájemné dohodě bylo zvoleno násle-
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ních Reynobondových panelech. Veškeré elektro-propojky jsou vedeny uvnitř těchto panelů.
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