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TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL

KIÁLLÍTÁSI SZIMBÓLUMOK

ÖSSZEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ALAPRAJZI  VARIÁCIÓKkisszinpad

szinpad

HELYSZÍNRAJZ  M = 1:500

karácsonyfa

vendéglátás 120 m2

vendégl.130 m2

játszóház 25 m2

12x 8 m2

5x8 m2

8x 8 m2

hűtőautók

iroda személyzeti mosdó

ffi-női mosdók
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MODUL PAVILON TERVE  M= 1:25

A -A METSZET M =1:25

B-B METSZET M= 1:25

ALAPRAJZ M = 1:25
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LÁTVÁNYTERVEK

MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖLTSÉGBECSLÉS

betonalap                     0,2 m3

110 mm átm. kemény PVC cső 38 fm
60 mm átm. kemény PVC cső 21 fm
nútolt  deszka oldalfalak   14 m2
1 db 80x200 tömör ajtó
beépített fa polcok 8 m2 (0,24 m3)
padló alatti talpgerendák  1,4 m3
fapadló nútolt palló            8,0 m2
Graboplast lefedés           12,0 m2

 "Budapest szíve", a Vörösmarty tér hagyományosan a főváros turisztikai
központjává vált az év minden időszakában. Pályázati koncepciónk
felismerve ezt a tényt az évszakok változására épül, azaz a tavasz, nyár,
ősz és tél időszakaiban, mindegyik egyedi arculatú rendezvény színhelye
lehet. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a téren megrendezendő kiállítások,
vásárok az adott évszak hangulatát, atmoszféráját, "brand"-jét viseljék.
A választott urbanisztikai - építészeti rendszer a fentieknek megfelelő
kereteket biztosítja. Ugyanakkor figyelembe veszi a kiállításszervezés
és vásárok raciolnális, gazdaságossági, gyártási, szerelési követleményeit.
Javaslatunk lényege, hogy a tér teljes felületére egy elméleti "virtuális"
60 fokos, hexagonális rasztert képezünk, amely funkcionálisan és szer-
kezetileg is rendezi a vásárok térben és időben változó igényeit. Mindez
egységes, gazdaságos gyártási lehetőséget biztosít, hiszen a 60 fokos
egyenlő oldalú háromszög minden mérete azonos.
A tervünkben bemutatott modulpavilon a 8 m2-es alapegység és a rend-
szerből adódó összeépítési lehetőségeket mutatja be. Látható a terv-
lapokon, hogy a választott rendszer szinte korlátlan lehetőségeket biz-
tosí, miközben megfelelően szabályozza, kordában tartja a vásárok színes
forgatagát.
A választott anyagok és szerkezetek egyszerűek, olcsók, ennek ellenére
alkalmasak attraktív, élménygazdag környezet létrehozására.

Becsült költségék :
4 m2 -es pavilon                           180,00 eft
8 m2                                               340 ,00
12 m2                                             600 ,00
A pavilonok hőszigetelése esetén 20%
többlettel kell számolni.
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