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Large, rotating circles distort reality and confuse the way we perceive form.
Blending colours, 3d effect spirals.
Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 60 mm. Ø 1200 mm
aluminium disc.

DESIGN: TOBIA REPOSSI

cod. M16IR304_1
ύψος height cm 170
βάθος depth cm 57
μήκος length cm 120
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Μεγάλοι περιστρεφόμενοι κύκλοι που διαστρεβλώνουν την 
πραγματικότητα και δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε ποιο σχήμα 
βλέπουμε. Συνδυασμοί χρωμάτων και σπιράλ με τρισδιάστατα εφέ.
Σωληνοειδής κολώνα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 διαμέτρου 60 mm.
Δίσκος αλουμινίου διαμέτρου 1200 mm.
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Περιστρεφόμενοι κύκλοι ψευδαισθήσεων



4 two-sided panels containing well-known optical
illusions. We can’t believe our eyes, but at the same

time, we learn more about how our brain and eyes
work together. Tubular AISI 304 stainless steel

support Ø 60 mm. 2.5 mm aluminium panels with
rounded corners.

A demonstration of how concave and convex shapes
can look similar. Though it’s surprising how different

they really are and how much what we experience
influences what we see. AISI 304 stainless steel

support Ø 48 mm. Fibreglass 3d mouldings.

DESIGN:
TOBIA 
REPOSSI
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4 πάνελ δύο όψεων
περιλαμβάνουν γνωστές
οπτικές ψευδαισθήσεις.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε
αυτό που βλέπουμε, αλλά

ταυτόχρονα μαθαίνουμε πως
συνεργάζονται ο εγκέφαλος

και τα μάτια μας.
Σωλήνας AISI 304 από

ανοξείδωτο ατσάλι
και διάμετρο 60 mm.

Πάνελ αλουμινίου 2,5 mm με
στρογγυλεμένες γωνίες.

cod. M16NP304
ύψος height cm 137
βάθος depth cm 22
μήκος length cm 160

Κοίλα και κυρτά σχήματα
φαίνονται παρόμοια, όμως είναι
εντυπωσιακό πόσο διαφορετικά

είναι στην πραγματικότητα.
Ανοξείδωτο ατσάλι

AISI 304 διαμέτρου 48 mm
Σχήματα κατασκευασμένα από

τρισδιάστατο φάιμπεργκλας.
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Σταθερά πάνελ ψευδαισθήσεων

Θετικά - Αρνητικά

DESIGN: TOBIA REPOSSIcod. M16IF304
ύψος height cm 137
βάθος depth cm 10
μήκος length cm 160



The three instruments which make up this entertaining piece of play equipment help us to realise how the
microscope, telescope and periscope have rede�ned the limits of human sight. Nearby objects can be enlarged,
far o� objects seem closer, we can even see what is normally outside our �eld of vision.
Tubular AISI 304 stainless steel structure Ø 200 mm with top welded at 90°. The structure is equipped with viewers
and a shelf for use with the microscope.

DESIGN: TOBIA REPOSSI
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Τα τρία όργανα που αποτελούν ένα μέρος αυτού του διασκεδαστικού 
παιχνιδιού μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε πως το μικροσκόπιο, 
το τηλεσκόπιο και το περισκόπιο έχουν επαναπροσδιορίσει τα όρια όσων 
μπορεί να δει ο άνθρωπος. Κοντινά αντικείμενα μπορούν να μεγεθυνθούν
και μακρινά αντικείμενα φαίνονται πιο κοντά. Μπορούμε να δούμε ότι 
είναι φυσιολογικά έξω από το πεδίο οπτικής μας. Σωληνοειδής κατασκευή 
από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 διαμέτρου 200 mm με συγγολημένη 
κορυφή στις 90°.

cod. M16AV304
ύψος height cm 310
βάθος depth cm 58
μήκος length cm 51 4

Δέντρο οραμάτων



a) 
 Tall - short

b) 
 Gross - thin

These mirror surfaces distort reality making us look gross, thin, tall, or short, depending on
the curve of the mirror. They help us to understand how concave and convex mirrors are

used in daily life. Each unit consists of a tubular AISI 304 stainless steel structure 40x40 mm.
The mirrors are made of highly polished, 2 mm thick AISI 304 stainless steel.

DESIGN: TOBIA REPOSSI

cod. M16SD304 (a)
cod. M16SD304_1 (b)
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ύψος height cm 192/202
βάθος depth cm 30/18
μήκος length cm  98/90Ψηλός - κοντός Παχύς - λεπτός
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Παραμορφωτικοί καθρέφτες
Αυτοί οι καθρέφτες διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και μας 

κάνουν να φαινόμαστε αδύνατοι ή χοντροί, ψηλοί ή κοντοί ανάλογα 
με την καμπύλη του καθρέφτη. Μας βοηθούν να καταλάβουμε πως 

χρησιμοποιούνται οι κοίλοι και οι κυρτοί καθρέφτες στην καθημερινή 
ζωή. Το κάθε τεμάχιο αποτελείται από μία σωληνοειδή κατασκευή από 

AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι 40 χ 40 mm. Οι καθρέφτες είναι 
κατασκευασμένοι από καλογυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 

πάχους 2 mm.
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-

DESIGN: 
TOBIA REPOSSI

-

The surrounding view is re�ected on the mirrors inside the tube 
and in�nitely multiplied. The e�ect is truly spectacular. Tubular 
AISI 304 stainless steel structure; tubular stand Ø 60 mm, 
circular tubular handle Ø 30 mm, tubular viewer Ø 154 mm.

DESIGN: TOBIA REPOSSI

Αυτό το παιχνίδι μοιάζει με το 
ανθρώπινο μάτι και μας δίνει τη 
δυνατότητα να μάθουμε πως 
δουλεύει μια φωτογραφική μηχανή. 
Αν κοιτάξετε μέσα στη συσκευή θα 
δείτε τι συμβαίνει μέσα στον σκοτεινό 
θάλαμο, θα δείτε ό,τι είναι μπροστά 
σας, αλλά ανάποδα. 
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα 
κλειστό κουτί με μια μικρή τρύπα 
από τη μία πλευρά για να περνάει το 
φως και μία τρύπα απο την άλλη 

Σκοτεινός θάλαμος
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πλευρά για να μπορούμε να δούμε μέσα.  Είναι τοποθετημένο πάνω σε μια 
σωληνοειδή κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304,διαμέτρου 600 mm.

cod. M16CO304
ύψος height cm 143
βάθος depth cm 40
μήκος length cm  66

cod. M16CG304
ύψος height cm 110
βάθος depth cm 88
μήκος length cm  91

Καλειδοσκόπιο
Ό,τι υπάρχει τριγύρω αντανακλάται 
στους καθρέφτες που υπάρχουν στο 
εσωτερικό και πολλαπλασιάζεται. 
Το εφέ είναι εντυπωσιακό. 
Σωληνοειδής κατασκευή από 
ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
Σωληνοειδής βάση διαμέτρου 60mm, 
κυκλική σωληνοειδής λαβή διαμέτρου 
30 mm και σωληνοειδής συσκευή 
προβολής διαμέτρου 154 mm.

This play equipment uses the concept of the human eye to give 
us the chance to �nd out how a camera works. Look through the 
viewer to see what’s happening inside the camera obscura; you’ll 
see whatever is in front of you, but upside down. The Camera 
obscura consists of a closed box with a small hole to let light in 
on one side and a viewer on the other. This is mounted on an AISI 
304 stainless steel tubular structure Ø 60 mm.
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Σωλήνες παραγωγής ήχου
από τον αέρα 

Use the pumps to push air through the tubes and hear
the sounds they make. We can �nd out how musical notes

work while having fun performing concerts with our
friends. Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 60 mm,

tubular AISI 304 stainless steel pumps Ø 76 mm, sound
pipes Ø 30 mm, cone Ø 270 mm.

DESIGN: 
TOBIA REPOSSI

DESIGN: 
TOBIA REPOSSI

The game consists of several tubes connected to each other in 
unusual ways: who will answer at the other end? The 4 pairs of 

tubes are usually set out in a circle, but other constellations 
are possible, as long as each pair doesn‘t exceed the distance 
of 30 m. AISI 304 stainless steel structure Ø 40 mm; each pair 

of conical mouthpieces/earpieces Ø 270 mm is connected by 

Χρησιμοποιήστε την τρόμπα για να
περάσει αέρας μέσα από τους

σωλήνες και να ακούσετε τον ήχο
που κάνει. Έτσι καταλαβαίνουμε τις
νότες και διασκεδάζουμε παίζοντας

μουσική με τους φίλους μας.
Σωληνοειδής βάση από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI 304 διαμέτρου 60 mm,

σωληνοειδείς τρόμπες από
ανοξείδωτο ατσάλι 304

διαμέτρου 76 mm, σωλήνες ήχου
διαμέτρου 30 mm και κώνος

διαμέτρου 270 mm.
cod. M16VD304
ύψος height cm 214
βάθος depth cm 156
μήκος length cm  366

cod. M16PT304
ύψος height cm 100/150
βάθος depth cm 48
μήκος length cm  27
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Το παιχνίδι αποτελείται από αρκετούς
σωλήνες που συνδέονται περίεργα

μεταξύ τους χωρίς να ξέρουμε ποιος
θα απαντήσει όταν μιλήσουμε.

4 ζευγάρια σωλήνων τοποθετημένα
συνήθως σε κύκλο και κάθε ζευγάρι

δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
απο 30 m. Κατασκευή από ανοξείδωτο

ατσάλι AISI 304 διαμέτρου 40 mm.
Κάθε ζευγάρι κώνων ομιλίας/ακοής

έχει διάμετρο 270 mm και ειναι
συνδεδεμένο με εύκαμπτους

σωλήνες pvc.

Σωλήνες ομιλίας



Πιάτα ομιλίας

Two large dishes facing each other set far apart. Two children talking, perhaps
even whispering, among the surrounding sounds and voices. There are no ampli�ers, yet the
signal travels, as if by magic, from one dish to the other. 3 mm thick AISI 304 stainless steel
dish with rounded edges Ø 1900 mm. Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 48 mm.

DESIGN: TOBIA REPOSSI
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Δύο μεγάλα πιάτα τοποθετημένα αντικριστά σε κάποια απόσταση. 
Δύο παιδιά μπορούν να μιλήσουν, ακόμα κι αν ψιθυρίζουν. Δεν υπάρχουν 
ενισχυτές, αλλά το σήμα ταξιδεύει από το ένα πιάτο στο άλλο σαν να 
υπάρχει μαγεία. Πιάτα με καμπυλωτές άκρες από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 304 διαμέτρου 1900 mm και πάχους 3 mm. Σωληνοειδής βάση 
από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 διαμέτρου 48 mm.

cod. M16VO304
ύψος height cm 205
βάθος depth cm 85
μήκος length cm  205
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A shell-shaped play equipment which works by the principles of centrifugal force.
The irregular rotations can be set in motion by a simply pushing with your foot, or with help from

a friend. AISI 304 stainless steel structure consisting of a semi-spherical metal seat with a Ø 40 mm tubular
rim, swivel and tubular stand Ø 154 mm.

DESIGN: TOBIA REPOSSI
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Μισή μπάλα
Ένα παιχνίδι που λειτουργεί με την αρχή της φυγόκεντρου δύναμης. Με ένα
σπρώξιμο με το πόδι ή με τη βοήθεια ενός φίλου μας μπορούν για να γίνουν

πολλές ακανόνιστες περιστροφές. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
Περιλαμβάνει ημισφαιρική θέση με σωληνοειδή άκρη διαμέτρου 40 mm και

περιστρεφόμενη σωληνοειδή βάση διαμέτρου 154 mm.

9

cod. M16SP304
ύψος height cm 75
βάθος depth cm 68
μήκος length cm 70



Τελεφερίκ

A safe way to experience the thrill of �ight. We just have to let ourselves go.
The tubular supports Ø 206 mm, tubular stands attached to each column Ø 48 mm, 
tubular shields Ø 40 mm, and the cable itself are all made of AISI 304 stainless steel.

DESIGN: TOBIA REPOSSI

ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ // SCIENCE PARK

10

Ένας ασφαλής τρόπος να νιώσετε τον ενθουσιασμό της πτήσης. 
Απλά πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο. 
Σωληνοειδή στηρίγματα διαμέτρου 206 mm, σωληνοειδείς βάσεις 
κολλημένες σε κάθε κολώνα διαμέτρου 48 mm, σωληνοειδή 
προστατευτικά διαμέτρου 40 mm. Το σύρμα είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.

cod. M16TF304
ύψος height cm 438
βάθος depth cm 205
μήκος length cm 2400
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DESIGN: 
TOBIA REPOSSI

A Ø 2500 mm disc covered with proof material where
you can have fun together spinning round while keeping
your balance. Trying to �nd the best position helps
improve coordination. Reinforced, AISI 304 stainless steel
rotating disc covered with anti-slip material and tubular
rim Ø 90 mm. Cone-shaped AISI 304 stainless steel stand.

cod. M16PT304
ύψος height cm 100/150
βάθος depth cm 48
μήκος length cm 27

cod. M16DR304
ύψος height cm 328
βάθος depth cm 65
μήκος length cm 376

DESIGN: 
TOBIA REPOSSI

Περιστροφική καρέκλα
Ένα ασυνήθιστο παιχνίδι με

ελικοειδή περιστροφή. Ένα μόνο
σπρώξιμο είναι αρκετό για να

ξεκινήσει να κινείται και να
περιστρέφεται. Υπάρχει περιορισμός
στην ταχύτητα, ώστε να είναι πάντα

ασφαλές το παιχνίδι. Σωληνοειδής
κολώνα από ανοξείδωτο ατσάλι
AISI 304 διαμέτρου 204 mm και

σωληνοειδή καμπυλωτά στηρίγματα
για τις θέσεις από ανοξείδωτο ατσάλι

AISI 304 διαμέτρου 90 mm.
Το πάνω περιστρεφόμενο τμήμα

αποτελείται από 2 ζευγάρια κώνων
διαμέτρου 270 mm και 1 σωλήνα

διαμέτρου 22 mm.
An unusual game which turns sinuously on itself. 

Just one push is enough to start it rolling and rotating.
A speed limiter ensures that the game is always perfectly 

safe. Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 204 mm, tubular 
AISI 304 stainless steel arched supports for the seats Ø 90 mm. 

The upper rotating part consists of two pairs of cone-shaped 
elements Ø 270 mm joined by a tube Ø 22 mm.

Δίσκος
Δίσκος διαμέτρου 2500 mm

καλυμένος με προστατευτικό υλικό,
όπου δύο άτομα μπορούν να

διασκεδάζουν, ενώ περιστρέφονται,
κρατώντας παράλληλα την ισορροπία
τους. Αν βρεθεί το κατάλληλο σημείο

η ισορροπία είναι καλύτερη.
Ενισχυμένος περιστρεφόμενος δίσκος

από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 με
αντιολισθητική επιφάνεια και

σωληνοειδή άκρη διαμέτρου 90 mm.
Βάση σε σχήμα κώνου από ανοξείδωτο

ατσάλι AISI 304.
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Σπρέι νερού

A rotating stool with funny-looking pump to spray water.
Two or more stools create a play area where children can
engage in water battles. Stool made of turned, Ø 500 mm
AISI 304 stainless steel  covered with anti-slip material
connected to a supporting column. AISI 304
stainless steel spraying element with cone-shaped 
Ø 270 mm ending.

DESIGN: 
TOBIA 
REPOSSI

DESIGN: 
TOBIA 
REPOSSI

Αντλία νερού “Αρχιμήδης”

A device for moving water up into a large bowl. Based on a 
system devised by Archimedes to draw water from rivers to 
irrigate �elds. It consists of the following AISI 304 
stainless steel components: a Ø 60 mm tubular stand, a
plate screw, and a 5 mm thick plate disc with rotating handle. 
The three shallow, water bowls are made of   AISI 304 
stainless steel.

Περιστρεφόμενο κάθισμα με μία τρόμπα 
για να μπορούμε να ψεκάσουμε νερό.
Δύο ή περισσότερα καθίσματα 
δημιουργούν μια περιοχή όπου τα παιδιά 
κάνουν μάχες με το νερό. 
Το περιστρεφόμενο κάθισμα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 304 διαμέτρου 500 mm, καλυμένο με 
αντιολισθητικό υλικό, που είναι 
συνδεδεμένο στην κολώνα. Κώνος 
ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 304 διαμέτρου στο τέλος 270 mm. 

cod. M16SZ304
ύψος height cm 132
βάθος depth cm 90
μήκος length cm 60

cod. M16AC304
ύψος height cm 102
βάθος depth cm 75
μήκος length cm 175
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Συσκευή που μετακινεί το νερό μέσα σε 
ένα μεγάλο μπολ. Είναι βασισμένη σε ένα 
σύστημα,που έχει επινοηθεί από τον 
Αρχιμήδη, για να αντλεί νερό από τα 
ποτάμια και να ποτίζονται τα χωράφια.
Αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα, 
που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι AISI 304: σωληνοειδής βάση 
διαμέτρου 60 mm, πλάκα βιδώματος και 
έναν λεπτό δίσκο 5 mm με περιστρεφόμενη 
λαβή. Τα τρία ρηχά μπολ είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI 304. 

 



Νερόμυλος “Leonardo”

This game helps us understand how important water is as a source of energy by
applying the same concept historically used for windmills, watermills and other machines.

Water from the chute falls alternately on the two wheels and makes them rotate.
This AISI 304 stainless steel structure consists of a manually operated fountain,

a tilting metal bowl and two small wheels.

DESIGN: TOBIA REPOSSI
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Αυτό το παιχνίδι μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο σημαντική πηγή
ενέργειας είναι το νερό και λειτουργεί όπως οι ανεμόμυλοι, οι νερόμυλοι

και άλλες μηχανές. Το νερό από τον αγωγό ρέει εναλλάξ στους δύο
τροχούς και τους κάνει να περιστρέφονται. Κατασκευή από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI 304. Αποτελείται από μία χειροκίνητη βρύση, ένα μεταλλικό

μπολ με κλίση και δύο μικρούς τροχούς.

cod. M16LE304
ύψος height cm 120
βάθος depth cm 45
μήκος length cm 285
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