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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI L E Í R Á S
1. Közösség és társadalomfejlesztés: Cél az időszakos vásárokon használható, egységes, egyedi pavilonrendszer kiépítése, ami képes az árusok, vendéglátók és a közönség igényeit kielégíteni.
2. Jövőbemutató a helyi környezetre reagáló építészet: A tervezett pavilonrendszer moduljai megfelelnek a pályázatban előírt variálhatóság, flexibilitás, sorolhatóság igényének. Mindezeket a
feltételeket figyelembe véve törekedtünk egy alapmodul kialakítására, amiben egy a gyerekkorunkból jól ismert „Rubik kígyó” inspirált minket. Ez a háromszögmodul modern, lendületes, játékos
többletet nyújt a Vörösmarty tér építészeti környezetének. A sokoldalúan szerelhető, alakítható modulegységek anyaghasználata a mai elvárásoknak eleget téve, olcsó, esztétikus és újra felhasznosított
anyagok kombinációja.
3. A hatályos szabályozási terv figyelembe vétele: A tervezett pavilonok, ideiglenes használatukból adódóan, a helyi hatályos szabályozási tervekben előírtakat nem veszi relevánsnak.
4. Funkció: A pavilonrendszer megfelel a tervezési program által megfogalmazott követelményeknek, ezen belül a kitalált egységek jól kihasználhatók különböző vásárok, fesztiválok igényeinek. A
modul sokoldalú variálhatósága miatt megfelel kereskedelmi, vendéglátó, kiszolgáló/egyéb egységek igény szerinti kialakítására.
5. Megjelenés: A tervezett pavilon formája reflektál a téren található impozáns, modern bevásárló központ homlokzati megjelenésével. A színes opál plexi panelek és a TetraPak szemcsés multicolor
panel random használata barátságos, hívogató megjelenést ad a pavilonoknak.
6. Gazdaságosság: A választott szerkezetek tartós anyagokból és gazdaságosan építhető, legyártható szerkezeti egységekből áll. Könnyen össze-, szétszerelhető, tárolható és szállítható, ami
támogatja a pavilon egyszerű karbantarthatóságát. Szezonális vásárok esetén az anyaghasználat igény szerint kombinálható. (téli vásárok esetén a plexi panel beépítése, nyáron a TetraPak
újrahasznosított panelek alkalmazása javasolt.) A kialakított egységek vagyonvédelmi szempontból megfelelnek és egyenként zárhatóak.
7. Környezetalakítás: A javasolt beépítésnél igyekeztünk a tér adottságait maximálisan kihasználni, elég teret hagyni a felvonulási, közlekedési és gyalogos utaknak. A tér centrumában lévő
zöldfelületre tudatosan nem kerül funkció, így kímélve a pázsitot.
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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI L E Í R Á S
A pavilon könnyű szerkezetes. A váz szerkezet tűzi horganyzott porszórt acél elemekből áll. A háromszögmodul 3 csúcsaiban található egy-egy hexagon üreges tartóoszlop.( Lásd. 2. tabló. ) Ebből a
csomópontból alakítható ki, (akár 360o fokban bővíthető) az egymásba illeszthető toldó elemek segítségével a különböző formájú és nagyságú pavilonok. A homlokzati panelek mérete 45x2700. 45 cm,
ami az alapmodul magasságának többszörösei (legalacsonyabb magasság: 2,25 m; legmagasabb 3,15 m), és 2,70 m, ami az egyenlő háromszögű modul egységes oldalhossza. A burkolati panelek
középen zártszelvénnyel merevítettek. Egy orompanel kialakítására is szükség volt a csapadékvíz optimális elvezetésre, ennek mérete 90x2700x2850. A pavilonok fedése nagy teherbírású
MULTICLEAR üregkamrás polikarbonát lemez, melynek fogadószerkezete fa szaruzat és párnafa. A csapadékvíz elvezetését oldal menti, a pavilon adott formájához igazodó, helyszínen szerelt, előre
gyártott bádog vályú kialakításával oldottuk meg.
További műszaki tartalom tárgyalása nem képezi a tervezés tárgyát.

Rendezvények a Vörösmarty téren
Vásárok: kereskedelem + vendéglátás

pontszerű telepítés

Könyvhét: kereskedelem

lineáris telepítés

Kulináris rendezvény: vendéglátás

hézagos telepítés

Karácsonyi vásár: kereskedelem + vendéglátás

Fesztivál / karnevál: vendéglátás

lineáris telepítés
felvonulási útvonal biztosítása

vegyes telepítés
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körhinta

Inspirációk

geodézikus homlokzat

kereskedelem
vendéglátás
karácsonyfa
kiszolgáló/egyéb
színpad

Modern logikai játék
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