
Structura este una asimetrică,  are un aspect diferit  din orice 
parte este privită. Aceasta are la bază mai multe idei; una 
dintre ele este  �acăra ce este o formă naturală, de impact, de 
măreție .

Structura are înserat un simbol al orașului: arcada de desupra 
sălii de sport a Bacăului. Locuitorii sunt familiarizați cu acest 
simbol, el regasindu-se și în sigla de aniversare a celor 600 de 
ani de la atestarea Bacăului.

Introducere

Panou de intrare în municipiu

Forma asimetrică alcatuită din mai multe elemete formează 
o formă unitară având o înălțime  de 6m ce îi conferă o 
vizibilitate și o notabilitate mare.

panou de prezentare

structura panou de prezentare

structurã verticalã
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Litere volumetrice iluminare în halo

Datoritã faptului cã structura este realizatã din metal, 
varianta optimã o reprezintã iluminarea literilor în halo, 
literele fiind realizate din plexiglas sau metal, iar aces-
tea sunt iluminate pe partea din spate creîndu-se un 
contur, literele fiind foarte evidente pentru privitor.

Travertin - nuc

Traventin este potrivit pentru exterior, fiind o piatrã 
naturalã de culoare maro, o culoare pãmântie care se 
încadreazã în peisaj în deosebi lângã naturã și între 
structuri de beton cum ar fi casele. datorita faptului ca 
totemul va fi realizat din fașii de de oțel laminat. Tote-
mul va fi vopsit în culorile trevertinului și se va realiza o 
texturã cât mai apropiatã de cea a travertinului. 

Travertin - bej

Pentru a se realiza un contrast între elemente și a da o 
varietate structurii, panoul cu literele este placat cu 
travertin bej mult mai deschis fațã de travertinul nuc, 
dar textura este aceeași la ambele materiale.

Structurã din table sudate 

Structura din table sudate au o perioada de viata foarte 
mare, iar alegerea materialului travertin este de ordin 
pur estetic și nu tehnic acesta având o culoare 
pãmântie. Textura acestuia se încadreazã perfect în 
peisaj.
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Soclul întregului ansamblu

Structurã verticalã 

Piloni preluați de la sala sporturilor 
acționând și ca o structurã de rigidizare
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Intrare dinspre Piatra Neamt

Intrare dinspre Roman

Intrare dinspre Vrancea


