
BUDAPEST B X 
 A Vörösmarty téri vásárok rangja megkívánja, hogy ne csak kiszolgáljuk a funkcióból adódó igényeket, hanem 
értékkel gazdagodjanak az ide szervezett rendezvények.  A különböző térrészek és a változatos funkcióból adódó 
igények sokoldalú megoldást kívánnak a pavilonoktól.  A tervezett pavilon formai tisztaságában méltó elemévé 
kíván válni Budapest legexponáltabb vásári helyszínének. Önmagában és nagyobb egységekké szervezve más-más 
felületi játékot tud létrehozni. Anyaghasználatában kortárs megjelenésre törekszik. A héjszerkezet a transzparens 
plasztik borítás és az acélháló együttes alkalmazásával jön létre. Ez a szerkezet lehetővé teszi a pavilonok 
átszellőztethetőségét, és ezzel együtt a felület optikai és térbeli játékát képezi. A pavilont zárt állapotban tiszta, 
geometrikus keménység jellemzi, ami a felületek megnyitásával lágyabb karakterré oldódik. 

 A szerkezet kialakításának elsődleges szempontja a praktikum és a sokoldalúság. A forma és a működési 
mechanizmus egyszerű telepítést és sokrétű használatot tesz lehetővé. A pavilon belső váza önálló téregységet 
képez, önmagában alakalmazható. A szerkezet fa rúdelemekből épül fel. Zárt állapotból néhány mozdulattal 
felállítható és a csuklós kapcsolatok rögzítésével és acél huzalmerevítéssel stabillá válik. A szerkezet sorolása esetén 
az egymásra záródó tetőfelületek fedett-nyitott fogyasztóteret hozhatnak létre a vendéglátó funkcióhoz 
kapcsolódóan. A telepítésnek megfelelően a burkolati elemek külön álló szerkezetként helyezhetők el a 
vázszerkezeten.

 A formaváltó mechanizmus a felületen a fémháló mozgatásával hozható létre. Az acél hálóról azonos anyagú 
sodronyok vezetnek a szerkezet belsejébe a gerenda fölött, melyek segítségével szabályozható a megnyitás 
mértéke. Az ehhez kapcsolódó mozgató rudak az oszlopokban kialakított hornyokba illesztve stabilizálhatóak. A 
pavilonok berendezésének elemei szükség szerint szabadon elhelyezhetők. A hajtogatható polcelemek az 
oszlopokban elhelyezett egységnyi távolságban kialakított fogadó szerkezetbe illeszthetőek. A kialakított rendszer a 
kereskedelmi pavilonokban lehetővé teszi a különböző polcozhatóságot, fogyasztótér esetén padként vagy étkező 
pultként alkalmazható.
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Elem megnevezése Mennyiség Egységár Részösszeg

fa tartószerkezet

oszlop 4 x 2,4m x 0,1m x 0,1m = 0,096 m3 80.000 Ft/m3 7 680 Ft

gerenda 4 x 2,6m x 0,1m x 0,1m = 0,104 m3 80.000 Ft/m3 8 320 Ft

tetőszerkezet 24,2m x0,1m x 0,04m = 0,097 m3 80.000 Ft/m3 7 760 Ft

podeszt
2,6m x 2,6m x 0,04m = 0,27 m3                                  

4 x 2.6m x 0,08m x 0,04m = 0,33 m3
80.000 Ft/m3 48 000 Ft

polc 15 x 2,4m x 0,04m x 0,25m = 0,36 m3 80.000 Ft/m3 28 800 Ft

 pult

2,2m x 0,6m x 0,04m = 0,053 m3       

2,2m x 0,9m x 0,04 x =0,08 m3                  

2 x 0,6 x 0,8 x 0,04m = 0,38 m3

80.000 Ft/m3 41 040 Ft

3 mm vtg. UV PP műanyag 

lemez
4 x 2.6m x 2,6m = 27,04 m2 2000 Ft/ m2 54 080 Ft

1.5 mm vtg. acél sodrony háló 4 x 2.6m x 2,6m = 27,04 m2 12.192 Ft/ m2 329 671 Ft

polikarbonát tető 2,6m x 2,6m = 6,76 m2 2800 Ft/ m2 18 928 Ft

544 279 Ft
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ÖSSZESZERELÉS

Használaton kívül, csukott állapotban a szerkezet minden eleme minimális 
méretű, kompakt egységgé hajtható össze. Szállítása és tárolása ezzel 
egyszerűvé válik. Az összecsukott vázszerkezet konturján belül elhelyezhetőek 
a pavilon berendezései: az összehajtható polc, annak merevítő szerkezete és a 
pult. Ez a pult elem az árusítás mikéntjétől függően a pavilon elé is kihúzható, 
vagy elhagyható.  

ÁRUSÍTÓ PAVILONOK

VENDÉGLÁTÓ PAVILONOK

JÁTSZÓHÁZ

VENDÉGLÁTÓ PAVILONOK 
ÉS FOGYASZTÓTÉR

KARÁCSONYFA

KÖRHINTA

SZÍNPAD

IRODA, RAKTÁR
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