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Árusító- és vendéglátóbódék
(egyesével vagy sorolva)

Fedett étkezőpavilonok
(19-29 m2)

Előkészítő
konyha (70 m2)

Színpad (25 m2)

Játszóház (30 m2)

Körhinta helyigénye (60 m2)
Iroda, mosdó, raktár (85 m2)

Fenyőfa helyigénye (70 m2)

Hűtőkonténerek (45 m2)

A pavilonok falai egységesek, azonos, világos árnyalatú fa
hatású burkola�al készülnek. A tetők viszont különböző
formájú, dőlésszögű és színű lapokkal készülnek, mely
minden pultot egyedivé tesz.
A tetőformák száma: 4-5. Ezek forgatásával egy változatos
megjelenésű "falu" alakítható ki.

A pavilonok az oldalsó panelek elhagyásával és variálásával
tetszőlegesen sorolhatóak és kombinálhatóak. A tartóvázra
felerősíthetőek:
- a pultok
- a konyhai mosogatók
- a mérőóra-szekrény

A vezetékek elvezetése a pavilon alján, a raklap és a padlót
borító gumilapok rései közö� megoldható.

DÍSZÍTÉS
A pavilonok teteje színének megválasztásával az ado�
házikó könnyen felismerhető. Az egyediség fokozható
továbbá:
- a csúcsra tűzhető cégérrel, zászlóval
- a kihajtható előtető függőleges falának felitatozásával: a
függőleges falakra rögzítés közben a fogócsavarral átlátszó
vagy színes plexilap csavarozható, mely azután
tetszőlegesen feliratozható, dekorálható
- az előtetőről lelógato�, vagy tetejére helyeze� cégérrel,
figurával

A variálhatóság mia� a készétel-árusítástól kezdve a
kemencés sütésig mindenféle ételkésztési mód
kivitelezhető, és az ülővendégek számára is biztosítható
hely.
TISZTÍTHATÓSÁG
A Trespa lapok és a gumipadozat könnyen �sz�thatóak

Sorolás nagyobb kereskedelmi- vagy
ételkészítő - árusító pavilon esetén

Alapelem
kis pavilon 4,8 m2

Csoportosítás fogyasztótér
céljára - 28,8 m2

28,8 m2 -es fogyasztótér alaprajza

Sorolt, kemencés ételkészítő pavilon
- 14,4 m2 ; füstelvezetés a tetőpanel
kinyitható á�örésén keresztül

Bográcsozós ételkésztő pavilon

Készétel - árusító

KONCEPCIÓ
„Vidám falu”
Ahol sok minden történik, amely vidám, színes, és az o� lévő emberek jól érzik magukat. I� találkoznak ismerőseikkel,
barátaikkal, családtagjaikkal, apróságokat vásárolnak o�honra , a szerelmüknek, a nagyszüleik névnapjára. Ezután egy jóízű
forralt bort kortyolnak, vagy magukévá tesznek egy csülkös bablevest, egy disznótorost, miközben a színpadon fellépők
műsorát élvezik. Hátágra süt a nap, vagy az égről csillagok hunyorognak, de a levegőben melegség, finom illatok és jóízű
beszélgetések szállnak a pavilonok alko�a vidám faluban.
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Téli padlószint
+ 6 cm lépésálló
XPS
Padlószint

Ereszcsomópont megoldása a tetőpanelek
találkozásánál, a pavilonok sorolása,
csoportosítása esetén.
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1. Lépés: a raklapra összesen 6 db alsó
oszlop-rögzítő elem  csavarozható fel, a
sorolási és illesztési igényeknek
megfelelően

2. Lépés: 5 db raklap kerül egymás mellé,
ezeket a külső kerületük mentén szortópán�al
fogjuk közre.

3. lépés: a raklapokra felkeülnek az alsó
rögzítőelemek, ebbe kerülnek az oszlopok
(piros). Az oszlopok közé pedig a
vízszintes tartó és merevítőlécek
kerülnek, L vasakkal, csavarozva.

5. lépés: a tetőpanelek és a falpanelek
élcsatlakozásaiba a panelek szerelése közben
bekerülnek a beszoríto� gumiprofilok. A
tető csúcsára felkerül a csúcszáró elem a
tartórúddal.

4. lépés: Csavarozással felkerülnek a
tartóvázra a burkolópanelek, valamint az
ereszcsatorna (kék). A felső rögzítőkbe (piros)
csavarozzák a tetőszelemeneket, melyekre
először egy tetőfólia kerül. Ezekre
csavarozzák fel a tetőpaneleket.

6. lépés: a kész pavilonra felkerülnek a
kitámasztóvasak és a tartóláncok. A
házikó teteje szabadon díszíthető cégérrel,
zászlóval.

ANYAGVÁLASZTÁS
Kulcsszavak: Tartós, Egyszerű, Időállló, Olcsó, Környezetbarát

Raklap mert könnyen elérhető, szállítható, cserélhető, tartós
Rozsdamentes acél váz mert könnyen szerelhető, időálló, szilárd, merev, könnyen szerelhető, csavarozható
Trespa panelek mert időálló, dekora�v, tartós, vízálló
Alumínium élzárás mert könnyű, egyszerűen kivitelezhető, és a panelek közö� rés kitölthető
Kitöltés hulladék légpárnás műanyaggal mert olcsó, könnyű, hőszigetelő, vízálló, és cserélhető egyéb
kitöltőanyagokra is
Gumiőrlemény alapú, tömör gumi tetejű aljzat mert puha, ellenálló a konyhai szennyezésnek, könnyen �sz �tható ,
hőszigetelő, olcsó
Páraáteresztő tetőfólia mert megakadályozza a réseken a víz, hó, szél bejutását, olcsón hozzáférhető, vápák
találkozásánál (sorolás esetén) pedig levezethető a váz rúdjai közö� függeszte� ereszcsatornába
Gumi éltömítés mert olcsón előállítható, rugalmassága mia� könnyen beszorítható a nútos élű panelek közé,
tartós
Műanyagszálas összefogószalag mert egyszerű, de tartós megoldás a raklapok rögzítésére

SZÁLLÍTHATÓSÁG
A pavilon elemei hagyományos szállítóeszközökkel (kisteherautó) könnyen továbbíthatóak. Megkönnyí� mindezt:
- az EUR-raklapból készült alap, mely szabványos elemként mikorbuszokkal is szállítható
- a tetőpanelek két darabba szedhetősége, így a háromszögek egymásba fordíthatóak
- a legnagyobb elem egy 3,2 m magas, 2,4 m alapú, háromszög alakú tetőpanel, mely 1,2 m x 3,2 m -es helyen is
elfér, a szétszerelhetőség mia�
- a padlóburkolat a raklapok méretéhez (800 x 1200 mm) igazodó elemnagyságú lapokból áll
- a falpanelek legnagyobb elemei 2000 x 2300 mm-esek, ezek egyben könnyen szállíthatóak. A nagyobb
elemméret csökken� a csatlakzó elemek számát, így a költségeket, valamint a szerelési időt is lerövidí�
- a váz rúdjainak legnagyobb hosszúsága 3,1 m

ÖSSZESZERELÉS
A pavilon könnyen szerelhető, rúdvázból és
panelekből áll, melyek raklap aljzatra kerülnek. A
kapcsolatok csavarozhatóak, így bontható-
építhetőek. A raklapokon való rögzítés süllyeszte� ,
állandó fémdübelek (lsd. lent a raklapom lévő
pontok) segítségével biztosíto� .
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