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MIÉRT A HÁZ?
”a karácsonyi vásár alapvető értékei megőrzésre
érdemesek, úgy érezzük, a ház forma ház
jelképe ennek a hagyománynak „

MIÉRT JÓ BUDAPESTNEK?
”a modulrendszerből kialakítható különleges
forma első látásra megkülönböztet a többi
európai vásártól, ez óriási városmarketing előny„
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MODUL FUNKCIÓK

KERESKEDELMI MODUL

VENDÉGLÁTÓ MODUL

MODUL

a szögben álló oldalfal változatos sorolhatóságot
eredményez, lehetőséget adva egy egyedi vásár arculatra

EMBLÉMA KONCEPCIÓ

EMBLÉMA KONCEPCIÓ

HELYIGÉNY

a jelenleg használt egységek árukínálata eddig az előtető
alatti kitelepülésen kapott helyet, ha ezt rendezni akarjuk
nagyobb alapterületre van szükségünk, így a modul 7 és
14m2-es helyiségekből áll

SOROLHATÓ KERESKEDELMI MODUL

kétoldali elárusító felülettel, modulárisan nyitható
spalettákkal, fa lamellák között termékakasztó bordákkal

SOROLHATÓ VENDÉGLÁTÓ MODUL BELSŐ
ELŐKÉSZÍTŐ KONYHÁVAL

VÁROSI INFORMÁCIÓS PONTOK

MODUL 7M2 HELYISÉG

termék függesztésre alkalmas felnyíló homlokfallal

MODUL 14M2 HELYISÉG
KORTÁRS ÉPÜLET VILÁGÍTÁS

termék függesztésre alkalmas felnyíló homlokfallal,
betolható pulttal az időjérésvédett árukhoz

ÜZEMELTETÉS

a modul szendvicsszerkezetű lapjai kiemelkedően merev
szerkezetet adnak, a lapraszerelhető elemek könnyen
szállíthatóak és raktérozhatóak

AJÁNDÉKTÁRGYAK A VÁSÁR SAJÁT MÁRKÁS
PAVILONJÁBAN

ANYAGHASZNÁLAT

a hagyományos anyagok használata megkönnyíti a
karbantartást.

BÉRELHETŐ MODUL MÉRETEK 7m2 - 42m2
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FENNTARTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS

A modulok szerkezete - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - hagyományos anyagokból készül, ez lehetővé teszi a költséghatákony gyártást a
gazdaságos üzemeltetést és a hosszútávú egyszerű karbantartást.
A modulok lapraszerelhető elemekből állnak, amik azonos elemek
sorolásával gazdaségosan rakásolhatóak. Egy modul 4 emberrel vagy gépi
erővel mozgatható. A különálló alaplemez lehetővé teszi a téri elrendezés
gyors kitűzését.
A modulok innovatív ajtószerkezetüknek köszönhetően teljesen zárhatóak.
Az ajtók lamellás felülete kinyitás után oldalfelületi és álmennyezeti termék
installálásra is alkalmas, kibővítve ezzel a pult felületét, és kiváltva a külső
állványzatot.

ELHELYEZÉS

A modulrendszer innovatív geometriájának köszönhetően alkalmas a
folyamatos íves vagy egyenes telepítésre és a hagyományos raszteres
rakásmódra is. A modul szögben álló oldalfalai lehetőséget adnak egyenes,
ívesen forduló, hillámos és eltolt rakásmódokra is. Az egységes tetőszög és
modulméret, a lamellás felület minden elrendezésnél egységes, karakteres
összképet mutat.

ÉPÍTÉSZETI ARCULAT

A teret körülölelő körkörösen hullámzó pavilonsor egyértelműen és
összetéveszthetetlenül megkülönbözteti a Budapesti Karácsonyi Vásárt
más magyar és európai vásároktól. Ez városmarketing szempontból
kiemelkedő előny.
funkciók
A modulrendszer a következő funkciókra kínál integrált megoldást
kereskedelmi pavilonok
7m² és 14m² méretben, 60db kereskedelmi hellyel
vendéglátó pavilonok
7m², 14m², 21m², 28m², 35m² vagy 42m² méretben, előkészítő helyiséggel,
max. 245m² alapterülettel
információs pavilonok
ikonikus megjelenéssel, pavilonsorba integrált, vásár sajátmárkás termékeinek kereskedelmére és infopontként, 2db
vásári kapuk
a tér fontos utcakapcsolatai felé, 3db
promóciós elemek
több budapesti helyszínen, hírdetési felületként, programinformációk
megjelenítésére
téri elrendezés
A folyamatos pavilonsor a jelenlegi raszteres elrendezésnél tágasabb
közlekedőkre ad lehetőséget, de más helyszíneken raszeres vagy sorolt
formában szintén helytakarékosan használható.
A vendéglátó pavilonok a kereskedelmi modul szerkezetével épülnek,
megőrizve az előző évi vásár praktikus helykihasználású dobogós elrendezését.
A körkörös elrendezést közlekedő átjárók, vásári kapuk és a fontos rendezvényheszíneken megszakítások tagolják. A kiegészítő programelemek
nem részei a modulrendszernek, ezzel lehetőséget adva az évenkénti
megújulásra. A rendezvényelemek az eddigiekkel megegyező területfelhasználáshoz jutnak.

INFRASTRUKTÚRA

A tervezett modulok a szükséges bérlői minimum felszereltségre koncentrálnak. A bérlőnkénti eltérő igények hozott eszközökkel teljesülnek.
A hagyományos anyagoknak és technológiáknak köszönhetően szükség
szerint személyre szabhatóak a pavilonok, pl. plusz elektomos szekrény
elhelyezése, plusz fűtés telepítése
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M 1:25, M 1:50

elektromos csatlakozások
A szükséges kapcsolódobozok a középső elválasztó fal modulon installáltak, megfelelő számú 230v-os csatlakozással. A gerincvezeték a megmelt
alapszerkezet mentén fut, körben a teljes soron.
világítás
A funkcionális, a helyi és a dekorációs világítás is a modul elektromos
központjára csatlakozik.
opcionális fűtés
A felhasználó hőérzete miatt javasolt az IP65 szigeteltségű infrasugárzó
fűtés, álló vagy falra szerelt kivitelben, direkt a felhasználóra irányítva,
időkapcsolós biztosítással. A modulok szendvicsszerkezete szigetelt. A
vendéglátó modulok kiegészítő fűtése nem szükséges.
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HELYSZÍNRAJZ
M 1:500
KÖLTSÉGBECSLÉS

1 modul gyártási költségbecslése
nem tartalmazza a kiviteli terv, szerelés, szállítás és raktározás költségeit
a becsült árak nettó árak
kereskedelmi modul
alaplemez
acél zártszelvény keretszerkezet, rétegelt lemez kőzetgyapot maggal,
szigetelt szendvicsszerkezet, szintezhető lábakon
20,16 m²
falszerkezeti elemek
ácsolt fa keretszerkezet, osb lemez borítás kőzetgyapot maggal, fa lamellás
külső burkolattal, szigetelt szendvicsszerkezet, acél vasalatokkal
70,56 m²
tető elemek
ácsolt fa keretszerkezet, rétegelt lemez borítás kőzetgyapot maggal, fa
lamellás külső burkolattal, szigetelt szendvicsszerkezet, acél vasalatokkal,
horganyzott lemez és pvc cső vízelvezetéssel, időjárásálló felületkezeléssel
20,16 m²
bútor
ácsolt fa keretszerkezet, osb lemez borítás, fa lamellás külső burkolattal,
zárható vezetett görgős lábakkal
2db

vendéglátó modul
alaplemez
acél zártszelvény keretszerkezet, rétegelt lemez kőzetgyapot maggal,
szigetelt szendvicsszerkezet, szintezhető lábakon, csúszásmentes gumi
burkolattal, szigetelt peremekkel
20,16 m²
falszerkezeti elemek
ácsolt fa keretszerkezet, osb lemez borítás kőzetgyapot maggal,
horganyzott lemez külső burkolattal, szigetelt szendvicsszerkezet, acél
vasalatokkal, belső felület hccp megfelelőségű mosható burkolattal
70,56 m²
tető elemek
ácsolt fa keretszerkezet, rétegelt lemez borítás kőzetgyapot maggal,
horganyzott lemez külső burkolattal, szigetelt szendvicsszerkezet, acél
vasalatokkal, horganyzott lemez és pvc cső vízelvezetéssel, kémény
kivezetéseknél horganyzott lemez béléselemmel
20,16m²

becsült érték: 600.000-800.000,becsült érték: 800.000-1.200.000 ,dekorációs elemek
előirányzat: helyi, funkcionális és dekorációs világítás, cégér felület

dekorációs elemek
előirányzat: helyi, funkcionális és dekorációs világítás, cégér felület

becsült költség 100.000 ,becsült költség: 100.000 ,elektromos berendezések
előirányzat: kapcsolószekrény, elektromos kiállások, opcionális elektromos
fűtés

elektromos berendezések
előirányzat: kapcsolószekrények, elektromos kiállások

becsült költség 250.000 ,-

becsült költség: 200.000 ,-

