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szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat
reklámfeliratok elhelyezésére szolgáló felület

a felnyíló, elõtetõként is funkcionáló homlokzat rész
vezetõ sínje

a felnyíló, elõtetõként is funkcionáló homlokzat rész

pavilon acél oszlopa

acéloszlopra elõre heggesztett acél fülek amikre a falpanel acél gerendái támaszkodnak 
és kioldható csavarozással rögzítésre is kerülnek

elhelyezési hézag

falpanel acél gerendája

belsõ burkolaton kialakított lyuk, amin 
keresztül falpanel rögzíthetõ

falpanel behelyezésére szolgáló fül

80x80 mm-es acél zártszelvény váz mázolva

törtfehér színû szálcement táblás burkolat alumínium vázra ragasztva

15 mm vtg. OSB lap csavarozva

ásványgyapot hõszigetelés

2 rtg. tûzgátló, impregnált gipszkarton burkolat

a pavilon alapegységek összeillesztésének vonala
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falpanel rögzítésének nézete és falpanel 
metszete  M 1:25
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Elülsõ homlokzat nyitott állapotban  M 1:25Elülsõ homlokzat nyitott állapotban  M 1:25
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Alaprajz  M 1:25

árusító pult

90
100

90
100

árusító pavilon

2. alapegység1. alapegység

mûgyanta burkolat
8,2 m2

Oldalsó, alapegységre bontáskor 
keletkezõ, homlokzat  M 1:25

Elülsõ homlokzat zárt állapotban ( a hátsó homlokzat evvel megegyezik )  M 1:25
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szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat

ellenmenetes csavarszár a magasság beállításához

az árusító pultot 
megvilágító lámpa

antracit szürke színû festett 
alumínium lábazati burkolat

az árusító pultot és a reklámfeliratokat megvilágító rejtett 
vízszintes elhelyezkedésû lámpa

csapadékvíz kivezetése csapadékvíz 
kivezetése

csapadékvíz 
kivezetése

a felnyíló elõtetõként is funkcionáló homlokzat rész táblás
törtfehér színû szálcement lap burkolattal ragasztva

60x60x4 mm-es acél zártszelvény függõleges vázelem

60x60x4 mm-es acél zártszelvény vízszintes vázelem

az emeléshez acél fül elõre 
beépítve

ellenmenetes csavarszár a magasság beállításához

antracit szürke színû festett
alumínium lábazati burkolat
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Oldalhomlokzat nyitott állapotban  M 1:25

A-A Metszet  M 1:25

3.

6.

4 cm kavics leterhelõ réteg
2-4 cm extrudált PS hab hõszigetelés
2 rtg. modifikált bitumnes vtg. lemez csapadék elleni szigetelés
12 mm vtg. betonyp lap aljzat
2-4 cm ékbevágott palló lejtésképzés közte ásványgyapot hõszigetelés
16 mm vtg. betonyp lap csavarozással acél gerendákhoz rögzítve
80x80x4 mm-es acél gerenda közte ásványgyapot hõszigetelés
lécváz csavarozással acél vázhoz rögzítve
1 rtg. párazáró fólia
2 rtg. tûzálló és impregnált gipszkarton burkolat

0,8 cm vtg. törtfehér színû szálcement (Eternit) táblás burkolat alumínium "L" és "T" szelvényekre 
ragasztva
10 mm vtg. impregnált OSB-3 lap
1 rtg. páraáteresztõ fólia
25x25x2 mm-es acél zártszelvény vázszerkezet közte ásványgyapot hõszigetelés
1 rtg. páraáteresztõ fólia
10 mm vtg. impregnált OSB-3 lap
6 mm vtg. impregnált OSB-3 lap
szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat

szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat 
6 mm vtg. impregnált OSB-3 lapra ragasztva peremein ráhajlítva
15 mm vtg. impregnált OSB-3 lap
1 rtg. páraáteresztõ fólia
6 mm vtg. OSB lap aljzat acélvázszerkezethez csavarozással rögzítve
3-4 cm ék alakú palló lejtésképzés
60x60x4 mm-es acél vázszerkezet közte ásványgyapot hõszigetelés

Mûszaki leírás:
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Oldalhomlokzat nyitott állapotban  M 1:25Oldalhomlokzat zárt állapotban  M 1:25

2.

mûgyanta padlóburkolat
1,2 cm vtg. betonyp lap aljzat
1,2 cm vtg. betonyp lap aljzat
1 rtg. párazáró fólia
80x80x4 mm-es acél zártszelvény vázszerkezet közte ásványgyapot hõszigetelés
1 rtg. páraáteresztõ fólia
1,5 cm vtg. impregnált OSB-3 lap
0,6 cm vtg. impregnált OSB-3 lap 
szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat ragasztva vagy szürke színû 
festett felület
ellenmenetes csavarszár a magasság beállításához
meglévõ térburkolat

1. 4.

6.3.

5.

0,8 cm vtg. törtfehér színû szálcement (Eternit) táblás burkolat alumínium "L" és "T" 
szelvényekre ragasztva
kiszellõztetett légrés
15 mm vtg. impregnált OSB-3 lap acél vázszerkezethez csavarozással rögzítve
neoprén szalag hõhídmegszakítás acélváz elemei elõtt
80x80x4 mm-es acél zártszelvény vázszerkezet közte ásványgyapot kitöltõ hõszigetelés
lécváz csavarozással acél vázhoz rögzítve
1 rtg. párazáró fólia
2 rtg. tûzálló és impregnált gipszkarton burkolat

szürke színû festett alumínium lemez táblás burkolat 
6 mm vtg. impregnált OSB-3 lapra ragasztva peremein ráhajlítva
1 rtg. páraáteresztõ fólia
15 mm vtg. impregnált OSB-3 lap acél vázszerkezethez csavarozással rögzítve
60x60x4 mm-es acél zártszelvény vázszerkezet közte ásványgyapot 
hõszigetelés
légtér
60x60x4 mm-es acél vázszerkezet közte ásványgyapot hõszigetelés
lécváz csavarozással acél vázhoz rögzítve
1 rtg. párazáró fólia
2 rtg. impregnált gipszkarton burkolat

árusító pult

2. alapegység1. alapegység

1.

2.

3.

B-B Metszet  M 1:25

a 8 m2-es árusító pavilon szétszedhetõ két 4 m2 
területû alapegységre, a negyedik fal utólag 
beszerelhetõ falpanellel készül

8 m2 alapterületû árusító pavilon

az alapegységek sorolhatók, vagy akár csak egymás 
mellé helyezhetõk úgy hogy 12 m2, 16 m2-es 
árusító pavilon is építhetõ belõlük
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Az alapegységek boxként 
történõ szállítása és tárolása:

variálhatóság M 1:50

- az acél szerkezeten elõre elhelyezett acél fülek segítségével az 
alapegység autódaruval emelhetõ, szálítása teherautóval történik

- az alapegységek mivel mind a négy oldaluk zárható akár kültérben is
tárolhatók

Telepítés:
Az árusító pavilonok a Vörösmarty tér térfalaival illetve a központi zöldfelület külsõ oldalaival párhuzamosan kerülnek
elhelyezésre. A pavilonok a tér délnyugati falával párhuzamosan utcát alkotnak.
A" betlehem" a tér központjába, a szobor elé kerül. A központi zöldfelület foglalja magába a játszóházat és a körhintát
is.
A vendéglátó pavilonok a tér északnyugati térfalával- a Gerbeaud-házzal párhuzamosan találhatóak , a fogyasztói 
oldal a térfal illetve a zöldfelület felé néz. Az építmények oldalról lehatárolt gazdasági részt fognak közre.
A tér északkeleti sarkában a színpad elõtti rész szabadon marad.

Funkcionális kialakítás:
A pavilonok az alapelem tükrözésével és sorolásával jönnek létre.
A pavilon karakterét annak tört fehér színû nagytáblás szálcement burkolata mellett, a fõ és az oldal homlokzat 
felnyíló része határozza meg. A felnyíló részek elõtetõként funkcionálnak nyitott állapotban.
Az épület egésze sugallja a nyitottságot nyitvatartás alatt és a zártságot, amikor csukva van.
Az építményt a vevõk elölrõl és oldalról is megközelíthetik. Nyitott állapotban minden irányból láthatóvá válik az 
eladópult. A felnyíló elõtetõ alatti homlokzati részen kerülnek elhelyezésre a feliratok, amiket felülrõl lámpa világít 
meg. A vevõk a táskatartón elhelyezhetik csomagjukat, ami kényelmesebbé teszi számukra a vásárlást.
A személyzeti bejárat oldalt található, ezen az ajtón keresztül történik az árufeltöltés is.
A pavilon belsejében a hátfalon polcok kapnak helyet.

Anyaghasználat:
A pavilon acél zártszelvény vázszerkezettel készül, közte ásványgyapot hõszigeteléssel, belül gipszkarton 
burkolattal, kívül törtfehér színû nagytáblás szálcement homlokzatburkolattal.
A hõszigetelésre páraáteresztõ fólia kerül kívülrõl és párazáró fólia belülrõl a gipszkarton alá.
A hõszigetelés illetve fólia és a homlokzatburkolat között min 4 cm átszellõztetett légrést kell hagyni.
A homlokzatburkolat függõleges alumínium L és T szelvényû hátszerkezettel kerül felszerelésre az acél vázra.
Az építmény lapos-teteje fordított rétegrenddel kerül kialakításra: a betonyp aljzatra 2 réteg bitumenes vastaglemez 
szigetelés, elválasztó réteg, extrudált PS hab hõszigetelés, geotextília és kavics réteg kerül.
A belsõ tér mûgyanta padlóburkolatot kap, az építmény részét képezõ bútorok színes lakköntött felületû MDF 
lapokból készülnek.
Az építmény egyszerû formájával és homogén, világos homlokzatburkolataival kísérel meg illeszkedni a városképbe.
Nettó alapterület:  4,1 m2 + 4,1 m2 = 8,2 m2

Költségbecslés az alapegységre:
1.  Acél vázszerkezet tüzihorganyzott zártszelvényekbõl                  240,00 kg  - 288.000 Ft + Áfa
2. Belsõ fal és álmennyezet ( gipszkarton, párazárás, hõszigetelés)     23,25 m2 - 186.000 Ft + Áfa
3. Mûgyanta padló burkolat és alsó födém                                           4,10 m2 -   73.800 Ft + Áfa
4. Külsõ nagytáblás szálcement ( ETERNIT ) falburkolat                      19,15 m2 - 402.150 Ft + Áfa
5. Külsõ színes alumínium burkolatú falpanel                                      7,24 m2 -   72.400 Ft + Áfa
6. Tetõszigetelés (csapadékvíz elleni szigetelés, hõszigetelés, bádog)    4,10 m2 -   41.000 Ft + Áfa
7. Ajtó és zsalu szerkezetek ( 1 db ajtó, 2 db emelkedve nyíló zsalu)                    460.000 Ft + Áfa
8. Mûgyanta "falburkolat" és festés                                                  15,50 m2 - 155.000 Ft + Áfa
9. Villanyszerelés, világítás                                                                              100.000 Ft + Áfa
10.Elektromos fûtés                                                                                        100.000 Ft + Áfa
11.Bútorok ( beépített polcok és pult                                                13,00 m2 - 260.000 Ft + Áfa
Alapegység költsége összesen:                                                                   2.138.350 Ft + Áfa

Az árusító pavilon költsége:                                                                          4.276.700 Ft + Áfa

A tervezett 55 db árusító pavilon költsége:                                                 235.218.500 Ft + Áfa 

Bruttó költség:                                                                                         298.727.500 Ft
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árusító pavilon

szobrot védõ 

átlátszó "buborék"

Javaslat a vendéglátó pavilok kialakítására

Javaslat a mosdó pavilonok kialakítására


