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KONCEPCIÓ Olyan pavilon tervezését tűztük ki célul, ami nem csak designelemként tud megjelenni Budapest különböző 
terein, de egyben moduláris, mobilis és praktikus is. Képes mindennemű felhasználói igény kielégítésére, 
kezdve a kevesebb mennyiségű árú kirakodásának lehetőségétől, egészen a sokkal nagyobb felületigényig. 
Emellett nem elégedtünk meg sem a szeparálhatóság, sem a duplázhatóság lehetőségével: kitaláltunk egy olyan 
elemes rendszert, ami a 2m2-től akár egészen a végtelenségig sorolható. Ennek következtében a bérlők nem 
egy pavilont bérelnek, hanem annyi elemet, amennyire szükségük van. Ezzel nem csak a pavilonok méretének 
variálhatóságát tettük lehetővé, de az eladási, ill. vásárlási szokások változatosságának megteremtését is.

kiindulás modulosítás formaváltás sorolhatóság, változatosság

 8m2
 4m2

fix
változó

fix méretű kirakodó felület
alapegység megnyitása

modularitás kialakulása

oldal felnyitása növelhető méretű kirakodófelület

ROBBANTOTT AXONOMETRIA A fő tartószerkezeti és burkolati elemek bemutatása és részletezése.

fa rétegelt lemez, fehérre pácolt
vastagsága: 15 mm

Aqua Garant, kültéri burkolatok 
készítésére és hajóépítés alapanyaga-
ként is használható.
Minden rétege okoume víz- és 
főzésálló ragasztóval ragasztva.
B6BB minőségben egy oldalt egyben 
hámozott takarófurnérral, ághely és 
javításmentes zárt felület, hátoldalon 
illeszett takarófurnér, színeltérésekkel.

magasság: 100 mm

Melegen hengerelt, tűzihorganyzott, 
6mm-es U100-as acél tartószerkezet.
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U acél gerenda

fa rétegelt lemez, natúr pácolt
vastagsága: 15 mm

Aqua Garant, kültéri burkolatok 
készítésére és hajóépítés alapanyaga-

ként is használható.
Minden rétege okoume víz- és 
főzésálló ragasztóval ragasztva.

B6BB minőségben egy oldalt egyben 
hámozott takarófurnérral, ághely és 

javításmentes zárt felület, hátoldalon 
illeszett takarófurnér, színeltérésekkel.

tömítő szalag

U acél sarokelem
magasság: 88 mm

Melegen hengerelt, tűzihorganyzott, 
6mm-es U100-as acél tartószerkezet.

szilikon, ‘D’ profil

ajtó

U acél sarokelem

U acél gerenda

homloklap

Hidegen hajlított vezetősín

EPDM gumitalp
homloklap

felnyitható panelek

lenyitható panel
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külső faburkolat

fa padlóburkolat

U acél tartó

görgővel ellátott burkolati lap

U acél sarokelem

acél sín

esővíz levezető profil

U acél tartó

szilikon profil

U acél sarokelem

acél kapcsoló elem

szilikon profil

belső faburkolat

EPDM gumitalp
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Változatos elrendezési és méretbeli sémák, kezdve a 2m2-es könyvárusító szekrénytől egészen a képzelet határáig...

 anyag  mennyiség  egységár  ár

 összesen

 összesen

 259 637 Ft

 111 880 Ft

 ALAPEGYSÉG

 ZÁRÓELEM

 fa rétegelt lemez  11,9 m2  12 700 Ft/m2  151 130 Ft

 fa rétegelt lemez
 anyag

 8,4 m2

 mennyiség
 12 700 Ft/m2

 egységár
 106 680 Ft

 ár

 faváz  14 fm  240 Ft/fm  3 360 Ft

 U acél gerenda  14 fm  2 975 Ft/fm  41 650 Ft
 U acél sarokelem  4 db  4 250 Ft/db  17 000 Ft

 szögacél merevítés  8,8 fm
 4 fm

 301 Ft/fm
 508 Ft/fm

 2 648 Ft
 2 032 Ft

 acél sín  4,6 fm  416 Ft/fm  1 913 Ft

 szilikon tömítés
 laposacél merevítés

 14 fm  2 510 Ft/fm  35 140 Ft

 gumitalp
 görgő
 zsanér

 pánt

 4 db
 2 db
 2 db

 2 db

 117 Ft/db
 1 479 Ft/db
 1 499 Ft/db

 920 Ft/db

 468 Ft
 2 958 Ft
 2 998 Ft

 1 840 Ft

ALAPEGYSÉG + BERENDEZÉSI ELEMEK Alapegységünket változatos módon lehet berendezni pár elem különböző variálásával.

ELRENDEZÉSI SÉmák KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

pult nyitott kirakodó

nyitott üzlet konyha, kifőzde

kisáruda zárt kirakodó pulttal

zárható pultok pult polcok táblák
akasztott

alapegység berendezési elemek

álló

zárt üzlet pulttal raktár, előkészítő konyha

kilakatolás lehajtás betolás feltolás rögzítés nyitott állapot polcok szerelése rakodás kész

NAPI HASZNÁLAT Egy átlagosan kialakított pavilon pár mozdulattal kinyitható, és össze is zárható. Zárt állapotában egy kompakt dobozt kapunk, nyitottan pedig egy változatosan, igény szerint alakítható.

TÁROLÁS Kis elemkre szerelhető, könnyen tárolható. Egyszerűen cserélhető, gyártható.
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HELYSZíNRAJZ M 1:500

Az elemek modularitásának 
köszönhetően évszaknak és a 
vásár funkciójának 
megfelelően különböző 
módokon variálható a telepítés.
Míg télen egy zártabb, sűrűbb 
elrendezéssel meghitt, 
bensőséges hangulatot 
teremthetünk a téren, addig 
tavasszal a játékosan, 
szabadabban elhelyezett 
egységek kerülnek a 
középpontba, ezzel is sugallva, 
hogy beköszöntött a jó idő és a 
játékosság ideje.

előkészítő konyha 77,28 m23.

pult 33,12 m2

595,84 m2

4.

színpad
játszóház

28,15 m2

27,21 m2

5.

körhinta 60 m2

6.

karácsonyfa 70 m2

7.

hűtőkonténer 57,04 m2

8
9.

raktár 44,14 m2

10

mosdó 29,44 m2

11.

iroda 12,88 m2

vendéglátóegység 139,84 m22.

árusító pavilon + 
kisáruda

1.


