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Szczegółowe symulacje
realizacji wybranych tematów.
Przygotowanie propozycji
nowych inwestycji
dla wskazanej lokalizacji.

kaplusjeden/partner regionu w rozwoju

 Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu unikalnych projektów koncepcyjnych dla
zagospodarowania obszarów wiejskich i miejskich na potrzeby tworzenia planów rozwoju i rewitalizacji.
Pracownia specjalizuje się w tworzeniu projektów ideowo-koncepcyjnych zagospodarowania terenów oraz
projektów architektonicznych celem wykorzystania ich potencjału, świadomego wykreowania funkcji i
powiązań, zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy lub uzyskania pomysłu na rozwój danej lokalizacji.
 Opierając się na strategii rozwoju gminy przy ścisłej współpracy z inwestorem, władzami
samorządowymi oraz mieszkańcami tworzymy realistyczną symulacje przebiegu inwestycji, opracowując:
wizualizacje, rysunki, plany, kosztorysy, animacje lub kampanie promocyjne aby atrakcyjnie zaprezentować
przedmiotowe opracowanie.
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Przebudowa i modernizacja terenu wokół zalewu w Strawczynie,
realizowana w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Strawczyn
współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
12.2018/gmina Strawczyn

Finalnym produktem jest
kompleksowe opracowanie
urbanistyczno - architektoniczne
będące podstawą do wszczęcia
przetargu, pozyskania finansowania
lub przeprowadzenia konsultacji
społecznych.

oferta/współpracy

 kaplusjeden specjalizuje się w tworzeniu unikalnych planów rozwoju dla zagospodarowania: obszarów wiejskich
i miejskich, rozwoju stref aktywności gospodarczej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, aranżacji przestrzeni publicznych
i rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla przedmiotu zamówienia w zależności od zakresu wykonujemy inwentaryzacje, analizy
w odniesieniu do szerszego kontekstu, charak-terystyki, oceny rentowności, waloryzacje i symulacje oraz operaty. Analizy
potencjalnych kierunków rozwoju zawierają zestawienia zagrożeń oraz możliwości rozwoju. W celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych zajmujemy się tworzeniem materiałów do konsultacji oraz opracowaniem materiałów informacyjnych, w tym
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej.
 Dla wykonanego projektu w zależności od potrzeby tworzymy kampanie promocyjne oraz kosztorysy, wyceny w celu
znalezienia inwestorów, najemców. Jako autorzy koncepcji proponujemy też opracowanie identyfikacji wizualnej, spójnej
graficznie z projektem logo oraz z księgą znaku. W trakcie pracy nad tematem uwzględniamy zalecenia oraz wytyczne powstałe w
trakcie pracy z inwestorem, władzami samorządowymi oraz mieszkańcami w celu określenia kierunków rozwoju i zmian.
 Projektujemy przyjazne i atrakcyjne przestrzenie o jasno określonym przeznaczeniu, proponując konkretny plan
rozwoju. Zajmujemy się poszukiwaniem pomysłu dla uzyskania oryginalnej, niepowtarzalnej przestrzeni publicznej, pełnej
wysokich walorów przestrzennych i funkcjonalnych miejsca. Proponowane rozwiązania mają stworzyć niepowtarzalne i unikalne
elementy kompozycji, tak aby dodać do istniejącej przestrzeni elementy pretendujące do stania się „wizytówką” miejsca i bycia
znakiem rozpoznawczym. Finalnym produktem jest kompleksowe opracowanie urbanistyczno - architektoniczne, będące podstawą
do wszczęcia przetargu, pozyskania finansowania lub przeprowadzenia konsultacji społecznych.



GSPublisherEngine 0.0.100.100

www.kaplusjeden.pl

mgr inż. arch. Artur Klimczak
Rybnicka 12f/1C 52-016 Wrocław/
info@ kaplusjeden.pl - 690 893 1354

ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH
OD KĘPY BAZAROWEJ WRAZ Z TERENEM MAJDANÓW I ZAMKU DYBOWSKIEGO
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO TORUŃ

OPRACOWANIE KONCEPCJI KRAJOBRAZOWO-ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA SKWERU U ZBIEGU ULIC WYBICKIEGO I DERDOWSKIEGO W RUMI
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIEJSKA RUMIA

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARANŻACJI PARKLETU PRZY UL. B. SAWINKOWA W
WARSZAWIE
ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

OPRACOWANIE KONCEPCJI OGRODU SPOŁECZNEGO W PARKU GÓRNIKA W RYBNIKU
ZAMAWIAJĄCY: DOM KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH

OPRACOWANIE  RZEŹBIARSKO – ARCHITEKTONICZNE INSTALACJI PRZESTRZENNEJ
UPAMIĘTNIAJĄCEJ OSOBY ZASŁUŻONE DLA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
ZAMAWIAJĄCY: ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA CIĄGU
SPICHRZY GRUDZIĄDZKICH WRAZ Z FRAGMENTAMI UL. SPICHRZOWEJ I ALEI KRÓLOWEJ
JADWIGI
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA GRUDZIĄDZ

OPRACOWANIE KONCEPCJI LOKALIZACJI I WIZUALIZACJI POMNIKA UPAMIĘTNIAJACEGO
POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ W KROŚNIE
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO KROSNO

PROJEKTU DOMU RODZINNEGO W KRAJOBRAZIE KUJAWSKO-POMORSKIM W RAMACH
PROJEKTU PN. „ PROMOCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ NOWOCZESNYCH
SYSTEMÓW DYWERSYFIKUJĄCYCH ŹRÓDŁA I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA JAKO
ELEMENT OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKOPOMORSKIM”
ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

KONCEPCJA MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKÓW I STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KAMPUSU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU
ZAMAWIAJĄCY: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

OPRACOWANIE KONCPECJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JABŁONNIE
ZAMAWIAJĄCY: GMINA JABONNA

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRÓDKA
JORDANOWSKIEGO POLOŻONEGO PRYZ UL. MICKIEWICZA W LEŻAJSKU
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO LEŻAJSK

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W
KLEMBOWIE WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONALNĄ
ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW
POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W LEWINIE BRZESKIM PRZY UL. ZAMKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO, UWZGLĘDNIAJĄCEJ
REALIZACJĘ ZADANIA PN. „BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WRAZ Z
ZESPOŁEM REKREACYJNO-KĄPIELOWYM ”.
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W LEWINIE BRZESKIM

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA UZDROWISKA WAPIENNE W RAMACH
PROJEKTU: „BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO
ZWIĘKSZENIA LICZBY KURACJUSZY I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ”
ZAMAWIAJĄCY: GMINY SĘKOWA

pracownia oferuje pomoc przy:
/tworzeniu projektów ideowo-koncepcyjnych
zagospodarowania terenów w celu określenia
kierunków rozwoju i zmian
/znalezieniu najlepszego rozwiązania funkcjonalno-
przestrzennego dla wskazanego terenu oraz
zaproponowanie na jego obszarze przyjaznych i
atrakcyjnych przestrzeni o określonym przeznaczeniu
/aranżacji przestrzeni publicznych i miejskich
/tworzeniu planów rozwoju
/rewitalizacji terenów poprzemysłowych
/rozwoju infrastruktury turystycznej
/projektowaniu unikalnego wyposażenia w postaci
małej architektury, pomników, instalacji
/tworzeniu atrakcyjnych materiałów promocyjnych
/opracowaniu analiz w odniesieniu do szerszego kontekstu,
charakterystyki, oceny rentowności, waloryzacji, symulacji,
analizy potencjalnych kierunków rozwoju, zestawienia
zagrożeń oraz możliwości
/przygotowaniu materiałów do konsultacji
/opracowaniu unikalnej identyfikacji wizualnej
/poszukiwaniu inwestorów oraz tworzeniu materiałów do
uzyskania finansowania
/opracowaniu dokumentacji na potrzeby przetargów

Zagospodarowanie lewobrzeża Wisły w Toruniu
na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów
i zamku Dybowskiego

przykłady/opracowań zakres/działania
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Projekt zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne w ramach projektu:
Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego zwiększenia liczby
kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej
08.2017/gmina Wapienne

tworzeniu atrakcyjnych strategii rozwoju dla
zagospodarowania: obszarów wiejskich i miejskich,
rozwoju stref aktywności gospodarczej, rewitalizacji
terenów poprzemysłowych, aranżacji przestrzeni
publicznych i rozwoju infrastruktury turystycznej.

Pomagamy przy:

kaplusjeden/przykłady opracowań
Więcej na:
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 Przedstawiona koncepcja to propozycja odpowiedzi na poszukiwanie pomysłu dla uzyskania oryginalnej, niepowtarzalnej
przestrzeni publicznej w postaci forum uzdrowiska, będącej uzupełnieniem wysokich walorów przestrzennych i funkcjonalnych miejsca. W
domyśle przedstawione rozwiązania mają znacząco wzbogacić program uzdrowiska oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój ośrodka.
Dodatkowo ze względu na charakter przedsięwzięcia starano się stworzyć niepowtarzalne i unikalne elementy kompozycji, tak aby dodać
do istniejącej przestrzeni elementy pretendujące do stania się „wizytówką” miejsca i bycia znakiem rozpoznawczym regionu. Przede
wszystkim takimi elementami projektowego zagospodarowania są: wieża widokowa, trasa wśród drzew w kształcie łapy niedźwiedzia,
amfiteatr z zadaszeniem na placu oraz zestaw projektowanych elementów małej architektury (np. siedziska koszyki) będących na
wyposarzeniu przestrzeni publicznych. Dla całości przewidziano unikalny charakter czerpiąc z tradycji regionu, sugerując się
charakterystycznymi barwami strojów ludowych. Ponadto przedstawiono koncepcje umeblowania planowanych tras turystycznych. Całość
ma stanowić spójną całość i być elementami identyfikującymi uzdrowisko Wapienne.

Wapienne/forum uzdrowiska
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Toruń/zagospodarowanie lewobrzeża Wisły na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i zamku Dybowskiego
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 Między kąpieliskiem a trasą spacerową wokół zalewu zaprojektowano klin z zielenią ozdobną w postaci rabat z trawami oraz
szpaler drzew zapewniając dla części plaży cień w okresie letnim oraz naturalne osłonięcie przed wiatrem. Rabaty od strony plaży zostały
ograniczone głębokim betonowym siedziskiem. Równolegle dłuższym blokiem do plaży zlokalizowano pawilon w konstrukcji drewnianej
mieszczący dwa niewielkie lokale do prowadzenia sezonowej sprzedaży napojów, lodów itp. Następnie budynek mieści zaplecze
kuchenne dla większej, głównej gastronomi z barem oraz z otwartą salą restauracyjną z widokiem na zalew i plażę pod wspólnym
zadaszeniem. Dalej przewidziano miejsce dla wypożyczalni gokartów lub segway jako dodatkowej atrakcji. Będzie można wypożyczyć
urządzenie i okrążyć cały zalew po istniejącej trasie spacerowej. Dalej w skrajnej części pawilonu wyodrębniono zaplecze sanitarne dla
plaży, pom. socjalne dla ratowników oraz zewnętrzne przebieralnie z prysznicami. W obrębie kąpieliska znajduje się pomost pływający z
jednostopniową trybuną pozwalająca usiąść bezpośrednio przy wodzie. Zaplanowano dwa skrajne, utwardzone zejścia do wody z
poręczami przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wytyczono miejsce na ustawienie wieżyczek ratowniczych oraz
przed kąpieliskiem zaplanowano wytyczenie boiska do piłki plażowej z piaszczystą nawierzchnią. Na samej plaży ulokowano
charakterystyczne ławki w postaci deski betonowej do windsurfingu z żaglem. Starano się zaprojektować wygodne i ciekawe miejsce do
sezonowej rekreacji i odpoczynku nad wodą oferujące dodatkowe atrakcje.

Strawczyn/rewitalizacja terenu wokół zalewu
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 Przedstawiona koncepcja ogrodu społecznego w Parku Górnika w Rybniku obejmuje utworzenie kameralnej przestrzeni
ogrodu sprzyjającego integracji lokalnej społeczności, po przez zastosowane rozwiązania formalne oraz przewidziany program
funkcjonalny. Zaplanowane atrakcje dla ogrodu rozlokowano równomiernie w obrębie opracowania. Po przeprowadzonych analizach,
wybrano układ komunikacji oparty na planie litery ‘X’, w miejscu przecięcia ścieżek utworzono owalny plac z miejscami do siedzenia
wśród zieleni jako przestrzeń sprzyjająca integracji i organizowania wydarzeń plenerowych. Wyposażono to miejsce w przyłącze
elektryczne, maszt oświetleniowy, trybunę oraz ażurową ścianę. Kompozycja ogrodu pozwala wydzielić strefę zabawy dla najmłodszych,
miejsce na sad i warzywniak oraz okrągły, główny niewielki skwer jako miejsce spotkań.
 Komunikacja na planie litery ‘X’ wydziela strefy ogrodu oraz wyróżnia centralny, niewielki plac na planie kola. Towarzyszy mu
ściana ażurowa o wym. 7,5x3,05m w konstrukcji drewnianej z dwupoziomową trybuną. Element ten ma za zadanie w części przesłonić
widok na parking przy okolicznej szkole oraz umożliwia rozwieszenie przenośnego ekranu na potrzeby kina letniego, może być tłem dla
kameralnego koncertu lub pozwala na zawieszanie prac w celu zorganizowania wystawy. Dodatkowo w okresie letnim, zapewnia cień
oraz umożliwia zawieszenie zielonej ściany: kompozycji z kwiatów lub ziół i traw. Na placu znajduje się tez niewielka szkółka leśna ze
skalnikiem, zamierza się tu posadzić różne rodzaje iglaków, natomiast w skalniku umieścić kilka rodzajów kamieni. Umieszczone gatunki
i rodzaje skał należy opisać tabliczkami tak aby miejsce to pełniło funkcje edukacyjną.
 Roślinność należy sadzić częściowo w drewnianych skrzyniach oraz w gruncie. Po przeciwnej stronie ściany ażurowej
przewidziano drewniana ławkę po obrysie placu, z komorami do umieszczenia ziemi w workach z juty, w celu zasadzenia ziół. W tym
miejscu będzie można przysiąc wygodnie i cieszyć się zapachem posadzonych ziół i przypraw, oglądając zgromadzone głazy w skalniku
porośniętym iglakami. Centralnie umieszczono lampę parkową, wybrano masz z trzema oprawami umożliwiającymi zmianę kierunku
oświetlenia, u podstawy lampy należy przewidzieć przyłącze elektryczne.

Rybnik/ogród społeczny
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 Proponuje się parklet w formie podestów z kameralnymi siedziskami wśród zieleni w rabatach. Główna konfiguracja składa się
z czterech różnych modułów, które po montażu tworzą podest na planie litery ‘W’ nawiązując do swojej docelowej lokalizacji jako
charakterystycznego sposobu aranżacji przestrzeni miejskiej dla Warszawy. Przedstawiona koncepcja bazuje na modułowej konstrukcji
parkletu, każdy segment o wym. 5x4m na planie czworokąta posiada stalowy stelaż, który należy układać na betonowych bloczkach. Do
ramy mocuje się podesty, siedziska oraz burty rabat. Parklet przeznaczony jest do układania w różnych konfiguracjach zależnie od
potrzeb i przeznaczonej przestrzeni pod aranżacje.
 Dla przedmiotowej lokalizacji parkletu przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie należy usunąć część nawierzchni z kostki
betonowej, wymienić ziemie na urodzajną. Po ułożeniu bloczków betonowych, przed ustawieniem stalowej konstrukcji podestów należy
wysypać grys kamienny o małej frakcji. Ramę podestu zamocować kotwami do betonu, następnie ułożyć podesty oraz zamontować
siedziska. Zieleń w tym wypadku jest sadzona w gruncie. Po ułożeniu wszystkich podestów wypełnić braki w posadzce grysem do
wysokości istniej części chodnika.
 Koncepcja parkietu w formie czworokątnych modułów proponuje elastyczne rozwiązanie dla aranżacji miejsc spotkań i
odpoczynku w przestrzeni miejskiej. Każdy moduł posiada siedziska, drewniane podesty, oraz rabaty roślinne. Podstawowa wersja
zakłada ułożenie parkletu na planie „W”. Przedstawiona koncepcja zakłada utworzenie kameralnej przestrzeni do spotkań oraz
wypoczynku w otoczeniu zieleni. Przewidziano różne rodzaje siedzisk: niewielkie trybuny, ławki oraz siedziska z oparciem. Proponuje się
utworzyć w obrębie parkletu kilka miejsc, rabat do sadzenia wybranych gatunków traw lub bylin, tak aby parklet sprawiał wrażenie ogrodu.
Zakłada się, że w obrębie parkletu zostanie posadzone pięć niewielkich drzew, tak aby osłaniały od ulicy oraz dawały cień. Zieleń niską
należy sadzić w obrębie przewidzianych drewnianych ram, taki sposób umożliwia łatwą wymianę oraz zmianę na nowa aranżacje,
sezonową np kwietną.

Warszawa/aranżacja parkletu z projektem zieleni
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 Główną ideą projektu jest stworzenie nie tylko nowego centrum przesiadkowego, ale przede wszystkim wielofunkcyjnego
kompleksu utożsamiającego niezagospodarowaną i zdegradowaną przestrzeń w pobliżu dworca PKP z pozostałą częścią miasta. Oprócz
wygenerowania spójnego układu komunikacyjnego istotne jest bowiem zintegrowanie go z funkcjonującym już miejskim organizmem w
taki sposób, aby umożliwiał on jego dalszy, zrównoważony rozwój. Dlatego koncepcja „Drugiej Strony Stargardu” zakłada przeniesienie
chociaż fragmentu centrum Stargardu na drugą stronę nasypu kolejowego wykorzystując dworzec jako ‘spinacz’ tych dwóch przestrzeni.
Całość założenia uzupełnia się zarówno pod względem urbanistycznym jak i funkcjonalnym. Dzięki projektowanym, aczkolwiek
nawiązującym do już istniejących, ciągom zabudowy, osiom widokowym oraz wielu innym przesłankom kompozycyjnym proponowany
układ ma za zadanie stać się impulsem do dalszej rewitalizacji tego obszaru.
 Centrum przesiadkowe to kompleks składający się z rozbudowy istniejącego dworca PKP, peronów z wiatami, podziemnego
przejścia, dworca PKS, a także dworca dla minibusów. Rozbudowa dworca PKP po wschodniej stronie nasypu kolejowego, wyposażona
w kasy biletowe oraz kawiarnię z poczekalnią na pierwszym piętrze, łączy się bezpośrednio z dworcem PKS po jego zachodniej stronie.
Jest to możliwe dzięki zaprojektowaniu podziemnego przejścia stanowiącego pasaż handlowy i będącego jednocześnie główną pieszą
arterią komunikacyjną tego układu. Wyeliminowanie z jej obrębu ruchu kołowego pozwoliło na uzyskanie komfortowego, szerokiego
deptaku zapewniającego licznych odbiorców dla funkcji znajdujących się pod torowiskiem. Połączenie tych funkcji w wielopoziomowym
układzie zapewnia wygodę podróżującym, a jednocześnie pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca.
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 Wchodząc do parku od strony Parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, mijamy parking rowerowy wyposażony w stojaki
oraz tablicę z mapą regionu, obok zbiornika wodnego w tym miejscu przewidziano niewielką siłownię plenerową. Dalej kierując się w
stronę pozostałości zamku przechodzimy obok dużej drewnianej altany na planie koła z miejscami do siedzenia, deszczochron jest
umiejscowiony pośród drzew, jednak z tego miejsca rozpościera się widok na ruiny, centralną polanę oraz fontannę. Następnie w
południowej skrajnej części w miejscu dużego zgrupowania drzew i krzewów przewiedziano zespól betonowych siedzisk jako miejsc
spotkań. Dla zieleni w tym miejscu należy przewidzieć uporządkowanie krzewów, ciecia sanitarne dla drzew oraz należy przewidzieć
nasadzenia traw ozdobnych. Miejscowo przewiduje się wysypanie tłuczenia kamiennego.
 Mijając wzgórki przy polanie docieramy do ruin zamku, przewidziano tu ścieżkę pozwalającą zobaczyć mury z każdej strony,
trzy oprawy led oświetlające narożnik w nocy, rabaty z trawami ozdobnymi, betonowe siedziska oraz tablice z informacją o historii zamku.
Następnie przechodząc obok istniejącego placu zabaw wchodzimy na aleję brzozową, ma to być szlak pośród nowych nasadzeni z
brzozy pożytecznej. Jest to szybko rosnące drzewo, dorastające do 10-15 m wysokości, o luźnej, ażurowej koronie, o luźno ułożonych,
sztywnych wyprostowanych, wzniesionych gałęziach i dość nisko rozgałęziających się pniach. Jesienią pięknie przebarwia się na
złocistożółty kolor, a na zimę liście opadają. Następnie obchodząc centralną polanę docieramy do fontanny pełniącej rolę ekranu
wodnego z plenerowa widownią.
 Fontanna przylega do ścieżki, po jej obu stronach znajdują się betonowe lawy, z nich można podziwiać działanie instalacji. Po
obu stronach przewidziano wysokie maszty oświetleniowe, do których należy przytwierdzić nagłośnianie. W okresie letnim, w określonych
dniach miesiąca przewiduje się odtwarzanie słuchowisk dla spacerowiczów. Ekran wodny to instalacja na betonowym podeście (kryjącym
technologie wody, pompy itp.) z siedziskiem o długości 16m, w formie ekranu wodnego opadowego. Zaprojektowano ekran o wymiarach
16x5m. Obieg wody w systemie zamkniętym, górna belka z dyszami, w dolnej części rynna zbierająca. Ekran umożliwia projekcję
laserową i video. Projekcja tylna, tryb działania zarówno jako ekran oraz fontanna.
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