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alapkeret: kadmiumozott fém ( 40x40mm )
padlóborítás: ragasztott akácfa ( 40mm vtg.)
keretváz: kadmiumozott fém ( 40x40mm )
ajtó és dekorációhordozó: RESOPLAN + OSB
fal és tetőpanel: RESPLAN + OSB + ISOpanel
felhajtható ablak: - fém váz ( kadmiumozva )
- gázrugó ( demos )
- ragasztott sztirol lemez
(10mm vtg.)
- típus roletta
csatorna és vízvető: kadmiumozott fém lemez
reklámfelületek: - transzparens textil + nyomat
- gravírozott logó + LED
belső fal és bútorok: RESOPLAN + OSB
( különböző színekben )
dekoráció tartó konzol: kadmiumozott fém
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BUDAPEST BOX
BP BOX 50420
KÖLTSÉGBECSLÉS
-

Az árak kivitelező hiányában csak tájékoztató jellegűek.

-

Irányárak ettől ± 15 %-ban eltérhetnek.

-

Az árak az alapelemekre vonatkoznak, a szállítás és szerelés költségét nem tartalmazzák.
I. KERESKEDELMI EGYSÉG

Tervezett alapméretek
A.) alaptípus 6,5 m2
B.) osztott típus 9,3 m2
C.) általános típus 10 m2
ÁRAZOTT ELEM „A” TÍPUS
K/1

Alapkeret elem
Anyag: 40 x 40 mm kadmiumozott fém keret, állítható típus lábbal, 10 cm magas
Méret: a.) 240 x 240 cm
b.) 30 x 240 cm
Készül: a.) 1 db, b.) 1 db

K/2

Irányár: a.) 45.000,- Ft/db

45.000,- Ft + ÁFA

b.) 10.000,- Ft/db

10.000,- Ft + ÁFA

Padozat, trepni
Anyag: kétirányban ragasztott akácfából sarkokon szervizfuratokkal (Ø 10 mm) ellátva,
körben élcsiszolva, falcolva, láng és gombamentesítve, járófelület keménylakkozva
(MILESI)
Méret: a.) 240 x 240 x 4 cm
b.) 30 x 240 x 4 cm
Készül: a.) 1 db, b.) 1 db
Irányár: a.) 35.000,- Ft/db

35.000,- Ft + ÁFA

b.) 10.000,- Ft/db

10.000,- Ft + ÁFA
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K/3

Sorolt keretelemek
Anyag: kadmiumozott fém profil (40 x 40 mm, 40 x 40 mm „L”) keretek, felül tető forma,
fém összekötő lemezbetéttel, furattal, összekötő menetes csővel.
Méret: 240 x 330 cm befoglaló méret
Készül: 8 db
Irányár: 35.000,- Ft/db

K/4

280.000,- Ft + ÁFA

Panel elemek
Anyag: kétrétegű külső, belső azonos felülettel készülő szendvicspanelek, sablonba
szabott OSB panel, keményfa (akác) él, közötte isopanel betét. A panelek kétoldalt
RESOPLAN lemez (6 mm) borítással, falcolt éllel, vízvetővel, falnézetek szerinti
kiosztásban, díszítő nútolással.
Méret: falnézetek szerint, olalpanelek, homlokzati panelek, hátfal panel (bontható
betéttel) tetőpanel, alaprajz (kiosztás és falnézetek szerint)
Készül: 25 m2
Irányár: 60.000,- Ft/m2

K/5

1.500.000,- Ft + ÁFA

Ajtó elem (dekorációs betét nélkül)
Anyag: RESOPLAN borítású keretszerkezet (hőszigetelt betéttel) keményfa éllezárással
(akác) pánttal, zárral, rejtett fogóval
Méret: 100 x 210 cm, tokkal
Készül: 2 db
Irányár: 55.000,- Ft/db

K/6

110.000,- Ft + ÁFA

Pult elem, belső osztott lezárással, kihúzható polcos, dobozos tárolókkal, alatta trepnivel.
Anyag: RESOPLAN lemezborítású OSB élkeményfázva, terv szerinti kialakítással, zárral,
vasalattal, más-más szinten (pavilononként)
Méret: 120 x 90 x 60 cm befoglaló méretben
Készül: 1 egység
Irányár: 60.000,- Ft/db

K/7

60.000,- Ft + ÁFA

Tároló bútorok, illetve polcos elemek készülnek alaprajzi kiosztás, illetve falnézetek
szerint. Tároló bútorokba beépített mosogató, víztartály is beépíthető. Polcos elemek
nyitott és zárt felülettel.
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Anyag: RESOPLAN lemez borítású OSB keményfa éllezárással, típus vasalás és zár,
belső falnézetek szerint.
Méret: a.) 30 cm széles
b.) 120 x 90 x 60 cm
c.) 120 x 90 x 30 cm
Készül: a.) 10 fm, b.) 1 db, c.) 4 db
Irányár: a.) 5.000,- Ft/fm

K/8

50.000,- Ft + ÁFA

b.) 60.000,- Ft/db

60.000,- Ft + ÁFA

c.) 35.000,- Ft/db

140.000,- Ft + ÁFA

Felnyitható ablak elem, terv szerinti kialakításban, tört kontúrral.
Anyag: kadmiumozott fém keretszerkezet, járműipari gumibetéttel, ragasztott 10 mm
sztirol lemez, vagy lexán lemezbetéttel, belül típus fényvédő transzparens textil rolettával.
Keretszerkezethez típus gázrugós (DEMOS) fel-, illetve lehajtható vasalással, alul
bútorzárral. Ablak elemek kadmiumozott keretek közé építve.
Méret: 120 x 150 x 50 cm-es keretméretben
Készül: 1 db
Irányár: 75.000,- Ft/db

K/9

75.000,- Ft + ÁFA

Kiegészítő elemek
a.) zászló vagy transzparens felirathordozó kadmiumozott konzolok
Anyag: kadmiumozott fém rúd, alátét + tőcsavar
Méret: Ø30 mm (L= 60 cm) transzparens vászon nélkül
Készül: 4 db
Irányár: 8.000,- Ft/db

32.000,- Ft + ÁFA

b.) ajtó fölötti cégérhordozó (vagy felirat) grafikailag tervezett, gravírozott tábla led
világítással.
Anyag: gravírozott plexi, fém kerettel
Méret: 90 x 30 cm
Készül: 2 db
Irányár: 25.000,- Ft/db

50.000,- Ft + ÁFA
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c.) csatorna, illetve vízorr lemezek, falnézetek, illetve alaprajz szerint.
Anyag: kadmiumozott fémlemez
Méret:
Készül: 12 fm
Irányár: 12.000,- Ft/fm

144.000,- Ft + ÁFA

II. VENDÉGLÁTÓ IPARI EGYSÉG
Tervezett alaprajzi méretek
„A” kicsi 11 m2
„B” közepes 18,2 m2
„C” nagy 45,5 m2
ÁRAZOTT ELEM „A” TÍPUS
K/10

Alapkeret elem, azonos, mint hasonló előző tételnél
Anyag: 40 x 40 mm keresztmetszetű kadmiumozott fém keret, állítható típus lábbal (10
cm magas)
Méret: a.) 360 x 240 cm
b.) 30 x 240 cm
Készül: a.) 1 db, b.) 1 db
Irányár: a.) 130.000,- Ft/db
b.) 15.000,- Ft/db

K/11

130.000,-Ft + ÁFA
15.000,- Ft + ÁFA

Padozat, trepni, azonos, mint hasonló előző tételnél.
Anyag: kétirányban ragasztott akácfából, 4 cm vtg. sarkokon szervízfuratokkal (Ø 10 mm)
ellátva. Trepni elem körben falcolva, élcsiszolva, láng és gombamentesítve, járófelület
keménylakkozva (MILESI)
Méret: a.) 360 x 120 cm
b.) 30 x 120 cm
Készül: a.) 1 db, b.) 1 db
Irányár: a.) 35.000,- Ft/db
b.) 5.000,- Ft/db

35.000,- Ft + ÁFA
5.000,- Ft + ÁFA
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K/12

Sorolt keret elemek, azonos forma és szerkezet, mint hasonló előző tételnél.
Anyag: kadmiumozott fém zártszelvény, (40 x 40 mm, 40 x 40 mm „L”) zsákfuratokkal.
Méret: 240 x 330 cm befoglaló méret
Készül: ( + 2 db= 10 db
Irányár: 60.000,- Ft/db

K/13

600.000,- Ft + ÁFA

Panel elemek, azonos típus és forma, mint hasonló előző tételnél.
Anyag: kétrétegű külső és belső azonos felületű „szendvics” panelek (RESOPLAN
borítás) Azonos kialakítás, mint kereskedelmi pavilonoknál.
Méret: alaprajz és falnézetek szerint
Készül: oldalpanelek, hátfal panelek, tetőpanelek, (alaprajz illetve falnézetek szerinti
méretben) 25 m2
Irányár: 55.000,- Ft/m2

K/14

1.375.000,- Ft + ÁFA

Ajtó elem (dekorációs betét nélkül)
Anyag: RESOPLAN borítású keretszerkezet és tok (hőszigetelt betéttel) keményfa
éllezárással (akác) pánttal, zárral, rejtett fogóval
Méret: 210 x 90 cm
Készül: 2 db (1 db fix üvegezéssel, 1 db nyíló tömör betéttel)
Irányár: 50.000,- Ft/db

K/15

100.000,- Ft + ÁFA

Bútor elemek (pavilonhoz kapcsolódó, tartozó)
a.) Pult (kiszolgáló) elem készül fix homloklappal, kihúzható külső lerakóval, belül nyitott
tároló felülettel.
Anyag: RESOPLAN borítású OSB panel, keményfa éllezárással, választott szín, színkód
szerint.
Méret: 120 x 60 x 90 cm
Készül: 2 db
Irányár: 60.000,- Ft/db

120.000,- Ft + ÁFA

b.) Kiszolgáló pult mögötti tároló bútor, beépített mosdóval, víztároló kannával, hűtővel
(mint típus minikonyháknál)
Anyag: RESOPLAN borítású OSB panel, keményfa éllezárással, nyíló ajtóval, választott
szín, színkód szerint.
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Méret: 120 x 90 x 60 cm
Készül: 2 db
Irányár: 60.000,- Ft/db
K/16

120.000,- Ft +ÁFA

Tároló bútorok, illetve polcos elemek készülnek alaprajzi kiosztás és belső falnézetek
szerint, oldalpanelban kialakított típus fogadó nútokba illesztve (Visplay rendszer)
Anyag: RESOPLAN borítású OSB panel, keményfa éllezárással, 4 cm vtg. 30 cm széles
polcok, választott szín és színkód szerint.
Méret: 30 cm széles 4 cm vtg. igény szerinti funkciók szerint beépítve
a.) polc
b.) tároló és elektromos szekrény 120 x 90 x 30 cm
Készül: a.) 12 fm, b.) 4 db
Irányár: a.) 5.000,- Ft/fm
b.) 45.000,- Ft/db

K/17

60.000,- Ft + ÁFA
180.000,- Ft + ÁFA

Felnyitható ablak elem, azonos forma, szerkezet mint hasonló előző tételnél.
Anyag: kadmiumozott fém keret (30 x 40 mm keresztmetszet), keménygumi, ragasztott
víztiszta sztirol, vagy lexán, textil roletta, gázrugós típus vasalás (DEMOS), bútorzár
Méret: 120 x 150 x 50 cm befogloaló méret
Készül: 2 db
Irányár: 75.000,- Ft/db

K/18

150.000,- Ft + ÁFA

Kiegészítő elemek
a.) zászló, felirathordozó, azonos, mint előző hasonló tételnél.
Méret: Ø30 mm (L= 60 cm) transzparens vászon nélkül
Készül: 4 db
Irányár: 8.000,- Ft/db

32.000,- Ft + ÁFA

b.) Ajtó vagy fix betételem fölötti cégér, azonos mint hasonló előző tételnél.
Anyag: kadmiumozott fém rúd, alátét + tőcsavar
Méret: 90 x 30 cm
Készül: 2 db
Irányár: 25.000,- Ft/db

50.000,- Ft + ÁFA
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c.) csatorna, illetve vízorr lemezek, falnézetek és alaprajzi kiosztásban, azonos, mint
hasonló előző tételnél.
Anyag: kadmiumozott fémlemez
Méret: szükség szerin, felmérés készül
Készül: 12 fm
Irányár: 12.000,- Ft/fm

144.000,- Ft + ÁFA

d.) falvégeken kialakítható külső fogyasztó polcok
Méret: 30 x 120 x 4 cm
Készül: 4,8 fm
Irányár: 15.000,- Ft/fm
K/19

72.000,- Ft + ÁFA

Nagyobb vendéglátós pavilonoknál + még egy konténer elszívóval ellátott elem készül
Méret: 120 x 120 x 240 cm
Készül: pavilononként változik
a.) közepesnél 3 db
b.) nagynál 4 db
Irányár: 400.000,- Ft/db
a.) közepes

1.200.000,- Ft + ÁFA

b.) nagy

1.600.000,- Ft + ÁFA
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FŐŐSSZESÍTŐ

I. KERESKEDELMI
Alaptípus 6,5 m2 (400.000,- Ft/m2)

2.400.000,- Ft + ÁFA

Általános típus 9,3 m2

3.720.000,- Ft + ÁFA

Osztott típus 10 m2

4.000.000,- Ft + ÁFA

II. VENDÉGLÁTÓS
Kicsi 11 m2

(290.000,- Ft/m2)

Közepes 18,2 m2
Nagy 45,5 m2

3.188.000,- Ft + ÁFA
5.278.000,- Ft + ÁFA
13.195.000,- Ft + ÁFA
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BUDAPEST BOX
BP BOX 50420
MŰLEÍRÁS

Általános leírás:
A múlt században Henry Van de Velde építész, formatervező mondta „Egy pohár is akkor jó, ha
építészetileg is jó”. Valóban egy használati tárgy, egy ülőbútor, pl. egy kültéri pavilon is akkor jó, ha
arányai, szerkezeti kialakítása, anyaga, színei építészeti gondolkodást, kreatív formai lehetőségeket,
illetve jól funkcionáló tárgyat, építményt hoz létre. Számomra két karakteres forma, a kocka és a
tetőelem forma kombinációi, modulba tervezve, az ablakkivágásokkal, volt a tervezési alap. A
szerelhető lapbútorok, a formatervezett autókarosszéria szerű illesztések, az építészeti raszter és
szerelhetőség adja azt a minőséget, amit ennek az egyszerű formának egy pavilonnál is meg tudnak
jeleníteni.
- Szerelhető bútor: szendvics lapelemekből összeépíthető korpuszok, polcos és szekrényelemek
hozzáépítésével.
- Formatervezett autókarosszéria: járműipari pontossággal összeépíthető váz (alapkeret, mint
karosszéria)
- Építészeti modul: szerelhető kadmiumozott fém keretelemek, (30, 60, 90, 120 cm) vízelvezető profilok,
csatorna (szakági hőszigetelés) (gépészet, elektromosság,) lehetőségek biztosítása a szerkezethez.
Részletes leírás:
A kétfajta funkciót (kereskedelmi, vendéglátós) hordozó pavilonokat mérettől függetlenül (kicsi vagy
nagyobb) három alapegységből lehet összeállítani. (+ egy negyedik konténer (gépészeti) elem a
vendéglátóipari pavilonoknál)
1.) Alapegységek
- A.) reklámhordozó, átjáró és tároló elem (30 x 90 x 120 cm )
- B.) kiszolgáló, árubemutató elem (120 cm széles) + pult és árubemutatók
- C.) véglezáró illetve árubemutató elem (30 cm széles)
2.) Alapméretek nagyság szerint
A.) Kereskedelmi egységek (pavilonok)
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1.) alapméretű elem (240 x 240 x 30 cm) 6,5 m2
2.) osztott alapméretű elem (240 x 360 cm) 8,6 m2
3.) általános alapméretű elem (240 x 390 cm) 9,36 m2
B.) Vendéglátó egységek (pavilonok)
1.) kicsi (kereskedelmivel szinte azonos)
- csomagolt készételek
- édesség
- forralt bor stb.
Méret: 390 x 240 cm + 30 cm kiegészítve (külső kiálló, lerakó polcelem) 9,36 m2
2.) közepes (+ konyhatechnológiát biztosító elemmel)
- kürtős kalács
- kemencés lángos
- lepény stb.
+ hűtővitrin, hűtők
Méret: 600 x 360 cm + 30 cm kiegészítve külső lerakó polccal 21,6 m2
3.) nagy (+ komolyabb konyhatechnológiával)
- bográcsételek
- kemencés ételek
- grillételek
+ sör, üdítő, kávé, palackos italok
Méret: 720 x 600 cm + 30 cm kiegészítő külső lerakó polcelemmel 43,2 m2
Az alaprajzi méretek nem tartalmazzák a külső 4 cm vtg. panelelemeket.
3.) Szerkezeti kialakítás
A kereskedelmi, illetve vendéglátós egységek azonos szerkezeti, illetve formai kialakítással
készülnének, nagyságtól függetlenül.
a.) Alapszerkezet
Padozati elem két részből áll egy 120 x 120 cm keretelemből és egy „toldó” 30 x 120 cm-es
keretelemből.
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-

Az alapkeretek kadmiumozott 40 x 40 mm-es zártszelvényből készülnek, állítható lábakkal. (10
cm magas)

-

Az alapkeretekre kerül a kétrétegű (4 cm vtg) ragasztott (akácfa) „trepni” padozat, Ø 10 mm-es
szerelő furatokkal ellátva. A „trepni” elemek láng és gombamentesítve, elcsiszolva, kemény
vízálló lakkozással (MILESI).

-

Szerkezeti keretelemek, a „ház” formát az előregyártott kadmiumozott fém (40 x 40 mm
keresztmetszetű) keretállások biztosítják, melyek a padozaton kialakított horonyba vannak építve,
felül a tető alatt összekötő rúdelem tartja össze őket. A keretelemeket a széleken laposvas
andráskereszt, merevítő összekötők biztosítják.

-

Burkolati (panel) elemek (külső, belső), a pavilon vázszerkezetére egy egységesen kialakított (fal
illetve tető) szendvicspanel elem, burkolat készül. A szendvicspanel külső, illetve belső oldalát
„RESOPLAN” lemezzel burkoltuk, kívül, belül más-más színállással. A szendvicspanel (2 x 4 cm
vtg) OSB panelra ragasztott 6 mm vtg. lemez, OSB panel között isopanel hőszigeteléssel. A
panel élei szinterezett fémlemez lezárást, illetve vízvető lemezeket kap.

-

A burkolati panelelemekhez kiegészítő ajtó, illetve ablakkeret elemek készülnek. Ajtóelemek
szintén RESOPLAN borítást kapnak. Ablakelemek szinterezett fémkeretbe épített felnyíló, átadó
ablakok, típus (gázrugós) vasalattal, zárral, ragasztott sztirol, vagy lexán lemez lezárással. Az
ablakok keretszerkezete belül lehúzható típus rolettával kiegészítve.

4. Berendezés
A tervezett kereskedelmi, illetve vendéglátós pavilonokhoz alapbútorozásokat is javasoltunk.
- Kereskedelmi pavilonoknál beépített jellegű pultok, kihúzható árubemutató podeszteket, valamint a
belső panelek nútolásával (display sínek) tetszőleges polcozás alakítható ki. A beépített bútorozás
(pultok, szekrények) tároló, kézmosó, elektromos és más funkciókat is tud biztosítani a bérlőknek.
5. Reklám, logó, világítás
A pavilonelemek egységes „dobozházak” variációs összeépítéséből kialakult halmazokat képeznek a
téren. Minden egyes egységnek saját reklámhordozókat és felületeket biztosítottunk.
A bejárati (átjárók) ajtós panelek felületei egyben plakát, egyedi grafikák, illetve árlista bemutatására
is alkalmasak. (pl. típus plakáthordozó, egyedi grafiti, skach print nyomat elhelyezésére alkalmas.)
A zárópanel egységekhez egy szerelt fémkonzol tartozik, amire (kétoldalt is) egyedi, de megadott
méretre nyomtatott, feszített textil „skach print” feliratokat, zászlókat lehet elhelyeznei. (változó
hosszméret) 60 cm széles.
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A bejárati ajtós elemek fölött (megadott méret) cégérszerű feliratot tudnak a bérlők elhelyezni.
(világíott, nyomtatott cégér betétek)
A pavilonok belül típus szerelt sínvilágítás készülhet az összekötő fém hídra szerelve.
A reklámhordozók ledvilágítást kapnak.
6. Szerelés
Az alaplapra (trepnire) összerakott és lerakott panelek, keretek, bútorok, stb., illetve kiegészítő
elemek a megadott alaprajzi típusok szerint mintegy „IKEA” csomagokat kell kezelni, úgy
minőségében, illetve összerakási (axonometria) terv szerint. Az elemek összeszerelése előre fúrt
összehúzó csavarozással készülne, kiviteli konszignációs terv szerint.
7. Színek
A pavilonok külső panel színei választott, egységes, javasolt (RESOPLAN katalógus szerint) színkód
szerint készül. Javasolt szín: Corten
A pavilonok belső színe funkció szerint más-más lenne.
Kereskedelmi pavilonok . Pistacio Prooted (sárgás)
Vendéglátós pavilonk: S6030R80B (zöldes)
Fémszerkezetek kadmiumozott fémszerkezetek.
8. Telepítés
A kereskedelmi, illetve vendéglátós pavilonok a moduláris szerkesztés, illetve a fix és nyitható
felületek változtathatósága miatt sokféle összeépítésre ad lehetőséget, de mindig egységes kis
architektúrát, látványt biztosítva.
Összegzés: A tervezett kis architektúra, utcabútor, formailag egy igen egyszerű kubus (kockajáték)
„felhasított házbox”, mely csak akkor működik, áll össze, ha magas minőségben részletkidolgozással,
készül el, mint egy jó bútor, egy jó formatervezett tárgy, egy jó épület.
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