01 VÖRÖSMARTY TÉR HELYSZÍNRAJZ M 1:500

JÁTSZÓHÁZ
25m2

Deák Ferenc utca

ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA
70m2
HŰTŐKONTÉNEREK
45m2
SZEMÉLYZETI BLOKK
85m2

Tér elhatárolása, gazdasági
megközelítés

KISZOLGÁLÓ ÉS EGYÉB
FUNKCIÓK
380 m2
határterületen és központban szétszórtan elhelyezkedve

SZÍNPAD
25m2
Szabadabb, nyitottabb esemény tér

VENDÉGLÁTÓ PAVILONOK
8 egység, 200 m2
Körüljárható, nyitottabb, minél több ember köré csoportosulása
Metró feljáró közelében szabad tér

PRIVÁTABB, KÖZPONTI TÉR
Betlehem és karácsonyfa lehetséges helye kitüntetett helyen, még itt van az
elvonulás lehetősége
Egy/ két egységből álló, szabadabb
kereskedelmi rész

KARÁCSONYFA
70m2

KERESKEDELMI PAVILONOK
687,5 m2
zárt, sűrű egymás mellé építéstől, az átmenetig, ahol 1 vagy 2 pavilon épül egybe
szabadabban: sűrűsödés-ritkulás

Zárt, szorosan egymás mellé kerülő
kereskedelmi rész

Váci utca

KÖRHINTA
60m2

Deák Ferenc utca

a
Dorottya utc

6,25m2

32 db alapegység KERESKEDELMI PAVILON

6,25m2

110 db alapegység VENDÉGLÁTÓ PAVILON

KISZOLGÁLÓ/ EGYÉB FUNKCIÓK
MEGLÉVŐ ELEMEK/ BE NEM ÉPÍTHETŐ
TERÜLETEK
MEGLÉVŐ TÉRI ELEMEK/ INFRASTRUKTÚRA

Vígadó utca

02 BUDAPEST BOX KONCEPCIÓ, KIALAKÍTÁS

ZÁRT

?
IGÉNYEK

TÉNYEZŐK:
bemutatandó
áru
fajtája,
mozgathatósága: könnyű/ nehéz,
kicsi/ nagy, sok/ kevés
- az eladó/ bérlő komfortérzete
- az eladás módja: beengedi a
vevőt a pavilonba/ nem
- a szükséges hely mérete
- sorolhatóság szükségessége

VÉGEREDMÉNY

1

ALAP

PAVILON
ALAPEGYSÉG

3
MEGOLDÁS/
VERZIÓ

- egybenyithatóság, sorolhatóság:
ajtók könnyű leemelhetősége
- könnyű szerelés
- variálható bútorelemek

- eladótér zárt, privát rész
- pult, előtető használat szintjén
- könnyen bővíthető
- nehezebb külső pakolás
- védett

- több pakolófelület
- védett
FÉLIG
- nem teljesen átlátható
NYITOTT - szoros egymáshoz építés
- árukat nem kell mozgatni

NYIT
OTT

- több pakolófelület
- kétoldali megközelíthetőség,
hívogatás
- nagyobb forgalom áthaladása
- árukat nem kell mozgatni

SOROLHATÓSÁG ALAPESETEI ÉS
MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYULTSÁGOK

- elhaladás módja a pavilon előtt
- az áruk pakolása oldalról törénik,
így az egységek korlátozottan
építhetők egymás mellé

- szoros egymás mellé építhetőség
bemenés,
meghatározott
haladási irány,
- sűrű beépítés akár

az
egységes
különálló,
szabadabb kialakításban jobban
tudnak érvényesülni
- áthaladás
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1*

B

03 A PAVILON - ALAPEGYSÉG BEMUTATÁSA
ALAPRAJZ M 1:25

2*

3*

4*

5*

F
-0,125

625

585

25

1

+0,00

Méretek
A modul a kapható standard OSB méretekhez igazodik, így a megvalósíthatóság
egyszerűvé válik. A pavilon emelvényre van állítva, így a környezeti hatásoktól védve van.

2,50
625

60
585

25

4

25

5

625

C

A

Felületek
OSB lap kerül használatára, mely esztétikus, külön felületkezelést nem igényel beltérben,
csak lakkréteg felhordása szükséges esztétikailag.
Külső térben az OSB lapokat színezéssel védjük a napfénytől, illetve fontos nem csak a
felület, de a lapok éleinek is a festékkel való vízzárás.

25

BRUTTÓ
ALAPTERÜLET:
6,25 m2

3

625

60

Színek
Természetes megjelenés dominál a belső térben, mely illik a vásárokon bemutatott
árukhoz, nem vonja el a figyelmet róluk.
Kívülről pedig kontrasztot alkot a környezetével, de nem rikít, elegáns megoldásként a
választott szín fekete. Minden pavilon azonos színű, hogy a színes vásári forgatagot,
maguk az emberek, áruk biztosítják.

25

2

625

Méretek
- 1 tábla: 2500x1250x25mm
- 1 tábla = 3,125 m2
- súly: 51 kg/tábla

625

1,25

HOMLOKZATOK M 1:25

Anyagok
OSB lap
-sokféle
felhasználási
lehetőség
-jó
időjárásállóságú,
használható
nedves
környezetben
-25mm-es
extra
nagy
teherbírású lap, fal és járó
felületek kialakításához is
-természetes megjelenés
-könnyű
kezelhetőség,
megmunkálás
-tartós,
környezetbarát
előállítás
A - nútféderes kapcsolat:
csökkenthető a hulladék,
könnyebb a kezelhetőség,
fokozható
a
stabilitás,
pontosabban illeszthető
D

Forma és szerkezet
A tartószerkezet két önálló bútorelemként jelenik meg, mely bérlői igény szerint variálható:
pult-polc, polc-polc, illetve pult-pult elrendezésben.
Minden esetben a váz ugyanazzal a méretrenddel készül, az ajtólapok közöttük
illeszthetőek. A pavilon merevségét a polcelemek és összekötő gerendák biztosítják. A
tető lejtését a bútorelemek önmagukban biztosítják. A végső burkolat külön rendszerként
jelenik meg, így alefedés lehet fémlemez, vagy akár nyáron, jó idő esetében ponyva
anyagból vagy fedetlenül.

2,50

natúr OSB lap lakk
felületkezeléssel

B

E

OSB lap festett
felületkezeléssel,
fekete színben

Variálható tetőfedés lejtésben, anyagok
lehetnek pl.: ponyva, fém hullámlemez,
stb.

11°

Acél huzal a felhajtott előtető
rögzítésére
Nyitható OSB lap előtető, lejtésben
kialakítva

OSB lap külső igénybevételeknek
megfelelő felületkezeléssel (vízzárás,
UV állóság), fekete színben

OSB lap külső igénybevételeknek
megfelelő felületkezeléssel (vízzárás,
UV állóság), fekete színben

Pavilon emelvénye, megegyező
színben

Pavilon emelvénye, megegyező
színben

C HOMLOKZAT

D HOMLOKZAT

Variálható tetőfedés lejtésben, anyagok
lehetnek pl.: ponyva, fém hullámlemez,
stb.

Variálható tetőfedés lejtésben, anyagok
lehetnek pl.: ponyva, fém hullámlemez,
stb.
11°

Acél huzal a felhajtott előtető
rögzítésére

11°

Acél huzal a felhajtott előtető
rögzítésére

Nyitható OSB lap előtető, lejtésben
kialakítva
Síkban záródó OSB ajtólap

Lakatpánt 150 mm, fekete színben

OSB belső oldali ajtólap lakkréteg
felületkezeléssel ellátva, natúr színben

OSB lap külső igénybevételeknek
megfelelő felületkezeléssel (vízzárás,
UV állóság), fekete színben

Pavilon emelvénye, megegyező
színben

Pavilon emelvénye, megegyező
színben

E HOMLOKZAT

METSZETEK M 1:25

1*

F HOMLOKZAT

2*
625

3*

4*

625

625

5*

1

625

625
+2,50

11°

Merevítő gerendázat

2

25

59

3
625

25

60

4
625

25

60

5
625

25

585

25

+2,50

Süllyesztett világítótestek a pult felett
+2,00

48

+2,00

OSB lap belső lakkréteg
felületkezeléssel ellátva, natúr színben

25

OSB lap belső lakkréteg
felületkezeléssel ellátva, natúr színben

Síkban záródó OSB ajtólap
OSB lap vízszintes polcelem,
változtatható kialakításban

575
60

1,55

30

25
25

25

Variálható tetőfedés lejtésben, anyagok
lehetnek pl.: ponyva, fém hullámlemez,
stb.
Merevítő gerendázat

OSB lap függőleges polcrendszer
eleme, merevítés része

25
10
275

25

575

Változtatható belső polcrendszer a
pulton belül

±0,00
10/10 cm fa alapgerendázat

5

-0,12

A - A METSZET

±0,00
-0,125

10/10 cm fa alapgerendázat

B - B METSZET
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04 KÖLTSÉGBECSLÉS, MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
OSB lap
Felületkezelés
Gerenda

9.801 Ft/tábla
3.000 Ft/l (natúr lakk), 2.800 ft/l (festés)
3.600 Ft/db (100 x 100 x 5 mm)

Homlokzatok
· OSB
5,31 m2 + 6,56 m2 +2 x 5,94 m2 = 23,75 m2
· Festés
5,31 m2 + 6,56 m2 +2 x 5,94 m2 = 23,75 m2
Tető
· OSB
2 x 1,6 m2 = 3,185 m2
· Festés
2 x 1,6 m2 = 3,185 m2
Talapzat
· OSB
6,25 m2
· Festés
6,25 m2
· Gerendák
10 db 2,5 m
Szarufák
· OSB
3 x 0,03 + 3 x 0,25 m2 + 1 x 0,24 m2 = 1,08 m2
· Festés
3 x 0,03 + 3 x 0,25 m2 + 1 x 0,24 m2 = 1,08 m2
Pult
· OSB
1,47 m2 + 2,15 m2 + 3 x 1,35 m2 = 7,67 m2
· Festés
1,47 m2 + 2,15 m2 + 3 x 1,35 m2 = 7,67 m2
Polc
· OSB
3 x 0,57 m2 + 3 x 0,73 m2 = 3,9 m2
· Festés
3 x 0,57 m2 + 3 x 0,73 m2 = 3,9 m2
Lakatos szerkezetek

TETŐELEM, mely akár le is
szerelhető jó idő esetén, anyaga
változtatható, pl: hullámlemez,
ponyva

74.487,6 Ft
26.172,5 Ft

MEREVÍTŐELEM, gerendázat

9.989,18 Ft
3.509,87 Ft

MEREVÍTŐELEM, polcrendszer/
pult, melynek kialakítása igény
szerint változtatható

19.602 Ft
3.562,5 Ft
18.000 Ft

Standard BÚTORELEM, mely
további elemekre egyszerűen
szétszedhető és összeszerelhető

3.387,23 Ft
1.231,2 Ft

AJTÓLAP, OSB lap, belső
felülete, akár hirdetőfelületként
kialakítható

24.032,05 Ft
8.743,8 Ft

EMELVÉNY,
alsó
alapgerendázat, mely a időjárás
viszontagságaitól óvja a belső
teret, OSB lap járófelülettel

12.231,65 Ft
4.446 Ft
~10.000 Ft

05 LÁTVÁNYTERVEK
1. VERZIÓ

Minimális helyigény
összeszerelt állapotban:

2,5
0

2,50

325

VÉGÖSSZEG: 219.395 Ft/ 1 PAVILON

2. VERZIÓ

EGYBEÉPÍTHETŐSÉG BEMUTATÁSA
A modul tehát egy 2,50 m x 2,50 m alapterületű
egységből áll, ami már önmagában egy komplett pavilon
sokrétű felhasználhatósággal, kialakítással.
Ezen modul részei a tető, merevítőelemek (gerendázat,
pult, polc), standard bútorelem, ajtóelemek és az
emelvény.
A megfelelő ajtóelemek kihagyásával több modult
egymás mellé téve, és rögzítve 2,50 m x 5,00 m illetve
2,50 m x 7,50 m alapterületű pavilonok is kialakíthatóak.

VILÁGÍTÁS
A pavilonok belső megvilágítása izzókból álló
installációval történik, mely egyszerű, esztétikus,
könnyen szerelhető és cserélhető, olcsó megoldás
mind a mellett, hogy hangulatában igazodik mind a
téli hóeséses tályhoz, vagy a nyári bogaras
éjszakához.
Elhelyezkedése előre meghatározott a tetőszerkezet
szelemen lapjaiban levő furatokkal.
A pult megvilágításáról külön, a felette elhelyezkedő
vízszintes OSB lapba süllyesztett lámpával történik.

izzók
süllyesztett lámpa
2,50 m x 5,00 m
alapterületű,
2
modulból
álló
pavilon

BPBOX13432

