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1. Introducere
Conceptul Urban Link 15’
Cu siguranță pandemia a adus odată cu ea o serie de schimbări atât asupra noastră, ca
societate, cât și ca persoane individuale, iar impactul pe care l-a avut ne-a influențat viețile și
trebuie să ni le influențeze și în continuare într-un mod pozitiv.
Timpul- în această perioadă cu toții am înțeles valoare lui și cât de important este pentru
noi gestionare lui eficientă. Nimănui nu-i place să piardă timpul în cozile din magazine sau în
traficul infernal, iar pandemia ne-a arătat cât de important este să rezolvăm această problemă.
De aceea am ales să punctăm în acest proiect cât mai mult pe conceptul “15 minutes cities”
și “Hybrid work”, care au efecte benefice nu doar pentru dezvoltarea nostră ci și pentru societate
în general și în mod evident pentru mediul în care trăim.

Coworking
Într-o lume atât de automatizată diversitatea devine un lucru esențial în sănătatea mentală
și eficiența noastră. Cu siguranță un birou plictisitor și rutina zilnică asociată acestui birou nu sunt
un mediu care sporește eficiența. Pe de altă parte, lucru în echipă, socializarea, diversitatea
spațiului de lucru și a oamenilor cu care interacționăm duce la maximizarea aportului nostru și la
creea de noi idei, concepte. Alternarea lucrului de acasă cu cel de la birou ne ajută să ne dăm seama
noi înșine ce fel de mediu ne face mai productivi și în același timp distruge rutina, astfel devenim
mai focusați și mai prezenți. Spațiile de coworking au o legătură directă cu conceptul de muncă
hibridă, fiind o parte cât se poate de importantă în socializare, lucru care influențează munca
noastră și starea noastră de well-being.
Toate aceste modalități de a lucra și trăi, însumat nu fac altceva decât să ofere o senzație
de împlinire, un trai mai bun al fiecărui individ în parte care duc nemijlocit la dezvoltarea unei
societăți mai prospere.

Ergonomie
Necesitatea unui mobilier ergonomic apare imediat ce devii conștient de impactul asupra
sănătății pe care îl poate avea șederea prelungită pe scaun. Statul pe scaun timp îndelungat, circa
40 de ore pe săptămână, cauzează o serie de disfuncționalități în corp, afectând în special coloana
vertebrală. Chiar și muncind de la biroul de acasă, situația este identică pentru că vrobim de aceeași
perioadă mare de lucru, de aceea este necesar un mobilier ergonomic.
Ce înseamnă mobilier ergonomic?
Ergonomia este disciplina care se ocupă de studiul condițiilor de muncă în vederea
realizării unei adaptări optime a omului la acestea. Un mobilier de birou ergonomic are ca scop
adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la oameni, cât și a oamenilor față de muncă și
locul de muncă. Mobilier ergonomic pentru birou, și prin extensie pentru biroul de acasă, înseamnă
un mobilier a cărui formă este special adaptată la condițiile de muncă și de utilizare, încât munca
să fie efectuată cu costuri biologice minime și maximă eficiență.
Un mobilier ergonomic de birou înseamnă acel mobilier de birou care să-ți permită să stai la birou
într-o poziție corectă a corpului. Un set de mobilier de birou ergonomic se poate împărți în mai
multe categorii, scaun, birou, echipament de calculator și accesorii. Studiul ergonomiei și
implementările sale la mobilier, chiar și la biroul de acasă, este conceput pentru a oferi o zonă
ideală de muncă unei persoane care lucrează multe ore în fața computeruluii la birou, astfel încât

mobilierul să corespundă de la nivelul genunchilor la nivelul umerilor, pentru a reduce aplecarea
trupului. De asemenea, un mobilier de birou ergonomic este conceput pentru a reduce durerile
articulare, stresul și prejudiciul cauzat de mișcări repetitive, pentru a preveni oboseala celui care
lucrează și, totodată, pentru a susține productivitatea. Cele mai importante doua piese de mobilier
ergonomic sunt scaunele si mesele de birou.
Timpul liber si cel petrecut la munca este din ce in ce mai ocupat de statul in fata
calculatorului. Este extrem de important pentru sanatate ca acest lucru sa fie facut pe scaune
confortabile ce asigura o pozitie potrivita a corpului si ajuta la prevenirea durerilor de spate si
problemelor coloanei. În spațiul de lucru, pe langăbuna dispozitie si confortul angajatilor, exista si
alte motive serioase pentru investitia in mobilier de birou ergonomic. De exemplu, angajatii isi vor
lua mai putine zile de concediu din cauza durerilor de spate, iar pierderile financiare asociate cu
acest lucru vor fi mai reduse.

2. Tema generală
Mobilier stradal
Importanța mobilierului stradal în peisajul urban este modul în care designerii integrează
elementele de mobilier în diverse scopuri pentru a crea un sentiment de loc este o întrebare dificil
de înțeles. Această înțelegere poate crea posibilități creative pentru designerii de exterior și le
permite să proiecteze sau să modeleze spații care își ating cu succes obiectivele pe termen lung.
Dacă mobilierul stradal este integrat corespunzător în designul unui spațiu public, acesta
creează un sentiment de identitate și loc. Mobilierul stradal, de exemplu, include articole pentru a
facilita transportul sau utilizarea terenurilor adiacente unei strazi, adesea folosite in zonele urbane
pentru a face strada mai atractiva. Modelele de mobilier stradal actuale şi dorite, ar trebui analizate

înainte ca mobilierul să fie selectat şi amenajat, astfel încât acesta să poată servi eficient scopului
sau.
Principala provocare este scoaterea oamenilor în aer liber, cu scopul de ai face să se simtă
bineveniţi, relaxaţi şi socializaţi. Pe lângă aspectul lui funcțional, mobilierul stradal precum băncile
și mesele de parc au și o semnificație socială, deoarece oferă un aer confortabil și primitor acestor
locuri, aducând oamenii împreună.
Așezarea în peisaje stradale - și în parcuri publice și pe malul apei, poate fi, de asemenea,
mai mult decât „doar” un loc pentru a sta, datorită designului individualizat. Există un mesaj
intrinsec atunci când o autoritate locală sau un designer de peisaj urban creează zone atractive de
odihnă și de așteptare. Se sugerează o căldură și o înțelegere a nevoii, incurajarea oamenilor să
stea puțin, să-și verifice telefoanele sau să privească lumea cum trece. Acest lucru se adaugă la
principiul că vizitarea străzilor mari și a altor zone comune ar trebui să fie acum o „experiență”
plăcută, mai degrabă decât o simplă sarcină.
Formele spațiului public orașului sunt diversificate și complexe. Spațiul public al orașului
poate reflecta gustul cultural al unui oraş.. Mobilierul stradal bazat pe imaginea spațiului public al
orașului ar trebui să implementeze conceptul de integrare organică, orientată spre oameni și
evidenţierea caracteristicilor locale.

Locații unde se plasează
Locația reprezintă unul dintr-e cele mai importante aspecte ale acestui proiect.
Determinarea incorectă sau lipsa accentului pe acest detaliu va decide cu siguranță eficacitatea
proiectului. Ne dorim ca prin poziționarea corectă a modulelor să ușurăm deplasările angajaților
care vor beneficia de aceste module, iar în caz contrar poziționarea incorectă va face proiectul
nostru pur și simplu inutil.
Pentru a determina aceste locații strategice am consultat harta cu toate spațiile de
coworking din Timișoara (am indentificat 12 spații de coworking, dintre care cea mai mare parte
sunt în zona de centru), dar această documetare singură nu va face diferența.

Determinarea acestui punct strategic nu se bazează doar pe spațiul gol de pe hartă unde am
putea amplasa aceste module, și nici pe traficul și ambuteajele de la orele de vârf. E evident că
traficul se concentreză și el în zona de centru pentru că acesta e un punct de tranziție pe unde trec
angajații, dar care este direcția unde se îndreptă? din ce zonă a Timișoarei pornesc? În opinia
noastră aceste informații fac diferența.
Pentru că nu avem accesul necesal la informațiile relevante de transport ne-am bazat pe
resursele pe care le avem la dispoziție. În continuare, harta ce pezintă concentrațiile de firme și
birouri din Timișoara subliniază că zona Iulius Mall este următoarea cea mai aglomerată zonă cu
companii după zona centrală. Adoptând ideea că cea mai mare parte a angajaților din acestă zonă
trăiesc în proximitatea zonei, aceasta ar putea fi zona noastră de interes. Iar pe locul doi, alte zone
destul de relevante ar putea fi Zona Iosefin, Fratelia, Mehala.

3. Concept
Materiale și forme
Am ales 3 module de diferite dimensiuni și cu diferite atribuții. Pentru crearea obiectelor
stradale, ne-am axat pe forme geometrice, mai exact, pentagoane neregulate. Asimetria creând un
stil modern, o ruputră de la obișnuit.
Materiale folosite pentru realizarea modulelor:
-metal, folosit ca structură și susținere a riflajelor;
-lemn.
Am ales metalul, deoarece este un material ușor de manevrat, durabil și accesibil. Acesta
este un material mult mai rezistent ca lemnul şi nu există niciun alt material care să se potrivească
cu rezistența și durabilitatea superioare a acestuia, fiind rezistent la cutremure.
Lemnul este și el un material de construcție important, fiind și unul dintre cele mai plăcute
materiale alese de om. Riflajele sunt din stejar, deoarece este un lemn masiv, rezistent la condiții
dificile, insecte și ciuperci. Ele sunt ușor de instalat și oferă un aspect modern. Stejarul creează o
atmosferă caldă, un climat interior bun și reprezintă un stil de viață durabil în armonie cu natura.
Riflajele vor fii de diferite nuanțe, iar prinderea lor de metal, se va face prin șuruburi.

Idei și schițe
Pentagonul este formă care simbolizează perfecțiunea atât în natură, dar sugerează si
conceptul de „catharsis”, ceea ce înseamnă purificare, îndeplinire sufletească, iar în cazul nostru,
relaxare. Formarea pentagonului pornește dintr-un hexagon, dar i se înlătură o latură, fiind o forma
cu 5 laturi care, prin stabilitatea bazei sale, dar si prin complexitatea sa, sugereaza nu doar
relaxarea, ci si elevarea esteticului către un alt nivel.
În natură, doua caracteristici dau naștere și diferentiază fiecare formă în parte: aspectul
vizual si modul în care forma poate fi intrebuintata.
Patratul, de exemplu, este simplu în sinea lui, dar perfect, datorită celor 4 laturi egale, iar
cercul sugerează continuitatea, infinitele posibilități prin forma sa fară sfarșit.
Când vine vorba despre niște obiecte practice, cum ar fi o bancă sau un birou, formele
geometrice trebuie să vina in ajutorul persoanei care le utilizeaza, aducand cele doua aspecte
mentionate anterior, esteticul și utilul, în armonie. Aici intervine pentagonul, formă care poate
suprinde din punct de vedere estetic, dar oferă și siguranță, deoarece, acesta este baza oricarei
schițe ale unei case. În copilarie, toate casele desenate aveau forma unui pentagon, iar folosirea
acestuia in proiectele noastre induce la nivel subconstient întoarcerea către siguranță și către
relaxare.
Folosirea pentagonului înseamnă, deci, întoarcerea la origini, redescoperirea sinelui si a
conceptelor ce nu trebuie schimbate tocmai datorită perfecțiunii lor.
Pornind de la toate aceste idei, am început să ne axăm pe schițe. Am încercat variante
diferite, cu zone mai organice sau nu, căutând în permanență să creem locuri utile, ergonomice și
care să aibă un aspect plăcut, locuri ce pot fi ușor de găsit și folosit.
Astfel, am pornit ca prime schițe cu următoarele:

După o analiză mai clară a acestor schițe și o selectare riguroasă am decis să rămânem la
cea mai simplă formă. Astfel, cu mici modificări proporționale și de funcție (deoarece dorim să
creăm trei module cu funcții diferite: relaxare, interacționare și lucru) am realizat următoarele
desene:

Pentru că dintr-un desen nu înțelegem mereu funcția ți proporțiile, am făcut și câteva prototipuri
in 3D, din care se poate înțelege mai ușor proiectul nostru.
1. Spațiu pentru lucru

2.

Spațiu pentru interacționare

3.

Spațiu pentru relaxare
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