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UÇAN ÇİM HALI
Kemerlerinizi bağlayın, `Uçan Çim Halı` nıza atlayın, yeni kentsel maceralara ve
eğlencelere doğru uçarak yola koyulun. HUNK-tasarım ve IDEddy Uçan Çim Halınızı
tasarladı; herhangi bir şehire iner, mekanı aniden kentsel park haline getirir, özgün
deneyimler sunar, eğlenceyi ve rahatlamayı düşünenleri dünyanın diğer
şehirlerindeki bireyleriyle buluşturur.
Uçan Çim Halı, çok büyük bir Iran (veya Türk) Halısı görüntüsünde, çeşitili
karakterdeki suni çim halı parçalarıyla özgün dokular verilerek bezenmiştir. Esnek
tasarımı ve çeşitili büyüklükteki parçaları ile herhangi bir mekana kolaylıkla uyum
sağlayabilir. Uçan Çim Halı, mevcut olan 18-22 metre 25-36 metre ebatlarıyla veya
istenilen boyutlariyla kolaylıkla şekillenebilir.
Uçan Halı indiği şehirde herçeşit aktiviteyi sunmak için idealdir. Herhangi bir doğal
parktaki gibi, kişiler çimde yatabilir, top oynayabilir, ilgi çekici görünüşü ile Frizbee
turnuvaları, konserler, picnic alanları, hernevi yarışma ve bu gibi özel olaylara
davetkardır.
Günümüzde, bütün dünyanın şehirleri, aşırı özelleşme ve kamusal alanlarının
niteliğini yitirme baskısı altında. Uçan çim halı bu değişime karşı güzel bir alternatif
olarak bireylere şehirden zevk alma duygusunu geri vermekte. İndiği şehirlerin
mekanlarına sıcaklığı, yeşilliği, güzelliği, aktivitelerle buluşturan `Uçan Çim Halı` karşı
konulamaz cazibesiyle herkesi beklemekte.
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Uçan Çim Halı özgün geçici olarak heryere yerleştirilebilen eğlence parkıdır. Büyük
bir İran (veya Türk) halısı olarak çeşitli büyüklükte ve karakterde suni çim parçalara
sahip olarak tasarlanmıştır. Uçan Çim Halı insanları birararaya toparlayan,

beraberinde barışı ve acil yeşil ihtiyacını şehir yaşamına getiren bir buluşma
mekanıdır. Rahatlama oyun piknik gibi kamusal alana ait tüm aktiveteleri halka sunar.
Eski hikayelerdeki gibi Uçan Çim Halı bir şehirden diğer bir şehire uçarak yerleşir.
Birçok şehrin bireylerini ve kültürlerini birbirlerine bağlar. Artık dünyaca paylaşılabilen
kamusal alan yaratılmıştır.
Eğer sizde, kendi şehrinizde Uçan Çim Halı üzerinde parti yapmak istiyorsanız lütfen
bizle bağlantı kurun.
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