
PAVILON EGYSÉG
4,19 m2
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nyitható falpanelek, különböző
igényeknek megfelelően:

- ferde felületen történő
kipakolási lehetőséggel

- könyöklőaszalként használható
- nagy felületű, alacsony
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tető végelem
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tartós
gazdaságos

karkateres tető
egyszerű szerkezet

rendszert meghatározó raszter

összetett funkcionális igények
mobil rendszer

nagy variálhatóság

városképhez nem illeszkedik
kortárs dizájnszemlémet hiánya

rendezetlen megjelenés

mindent eluraló kipakolás
variálhatóság hiánya

infrastruktúra esetlegessége

alapkoncepció

anyagválasztás indoklása: rétegelt lemez

nagy hajlítószilárdság
könnyű, gyors megmunkálás

tömör fa helyett, ökologikus megoldás
egyszerű illesztési lehetőségek

flexibilis formálási mód
tartós szerkezet

variábilis illeszthetőség precíz részletképzés

csúszásmentes kialkítás
időjárásálló megoldás

jól takarítható elegánsan tiszta megjelenés

BPBOX36223BUDAPEST BOX PÁLYÁZAT

KONCEPCIÓ
A pályázat elsődleges célkitűzése a városképhez jelenleg méltatlan pavilonok újrafogalmazása volt.
Ugyanakkor az árusító pavilonok nagyon széles skálán mozgó funkcionális igényeknek kell megfeleljenek,
ami természetéből adódóan nagyon "zajos" látképet hoz létre.

Célkitűzésként tehát olyan pavilon vagy pavilonrendszer tervezését fogalmaztuk meg, mely az előbb említett
kritériumoknak maximálisan eleget tesz. Analízisünk során megállapítottuk, hogy az árusító és a vendéglátó
pavilonok egyaránt két markánsan elkülönülő egységre oszthatóak, mind funkcionális, mind formai
értelemben:

1. alkotóelem:
Egyrészről a "vásárlói szinten" megjelenő árusító felületekre, amelyeknek jellemzője a nagyon színes,
nagyon diverz megjelenés. Ez egy olyan adottság, amelyet flexibilis, variálható megoldásokkal szolgálni
kell. Ennek érdekében olyan elemrendszert terveztünk, amely moduláris, méretrendjét tekintve azonos,
azonban különböző nyitási módokkal szolgálja az eltérő igényeket.
2. alkotóelem:
Másrészt a "tetőszint" egy olyan elem, amely az arculatot határozza meg, hiszen arra már nem kerül rá az
áruk színes kavalkádja. Ezt a tetőt erős jelként határoztuk meg, úgy, hogy az Budapest elegáns, otthonos
karakterjegyeit is magán viselje. A tetővel célunk volt meghatározni egy olyan rasztert is, amely végtelen
sorolhatóságot és ezzel nagy variabilitást is biztosít.
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i

jelmagyarázat
kereskedelmi pavilon

pavilon lezárási koncepciója

vendéglátó egységek

információs pavilon

egyéb kiszolgáló egységek

fő közlkedési irányok

berendezési helyszínrajz 1:500

nézetrajz a pavilonsorról

statisztika
minimális sorok közötti távolság
 5,5 m

kereskedelmi pavilonok összesen
 57 db x 8 m2 = 456 m2

vendéglátó pavilonok összesen
 4 db x 24 m2 = 96 m2

 1 db x 16 m2 = 16 m2

 1 db x 40 m2 = 40 m2

 8 db x 8 m2    = 64 m2

 összesen         216 m2

variációs lehetőségek
fedett-nyitott tér, talponálló fogyaztás kétoldali árusítás átjárási lehetőségegyoldali árusítás

karácsonyfa

TELEPÍTÉSI KONCEPCIÓ
A pavilonrendszerünk formai
meghatározásánál fontos volt, hogy
� s z t a , átlátható telepítési rendszert
tudjunk alkotni. Elhelyezési
javaslatunkban "utcákat" hozunk létre,
amelyek illeszkednek egyrészről a
pavilonegységek raszteréhez, másrészt
figyelembe veszik a környeze�
ado�ságokat is.

A rendszer alapvetően egy pillérvázból és
egy tetőszerkezetből áll. Az ebbe
beilleszthető modulok úgy működnek,
hogy azok szükség esetén mindkét
irányba működni tudjanak. Ezáltal a
köztes "utcákon" két irányban működő
árusító felületek is létre hozhatóak.
Továbbá ki is hagyhatóak elemek, így
hozva létre fede� -nyito� tereket, vagy
kisebb egyszerű átközlekedő
felnyitásokat. Mindezzel együ� az erős
karakter nem szakad meg.
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FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
A rendszer vázas tartószerkezetéből, az ahhoz illeszkedő modulrendszerből és mindennek tetszőleges
számú sorolhatóságából olyan sokvariációs megoldás jön létre, amely minden, a pályázatban elvárt
funkcionális elvárásra választ ad:

TÍPUS 1
Téliesített rendszer:
A modulelemek úgy illeszthetőek a vázrendszerbe, hogy azok fűthető egységeket képezzenek. Ezáltal a
pavilonrendszer megfelelően használható a - használat és igénybevétel szempontjából határértéknek
tekinthető - adventi vásárok alkalmával. Téli időszakban alkalmazva a  rendszerbe beépül minden modul
és elem: tető, pillérváz, padló, nyitható és fix falpanelek, polcelem, állóasztal, "sörpad", "sörasztal"

TÍPUS 2
Mobil árusító elem:
Az elemek úgy is összeállíthatóak, hogy abból mobil, zárható egységeket lehessen képezni. Ezek az
egységek elsősorban rövid intervallumban megrendezett vásárok, termelői piacok esetén használhatóak.
Alkalmazásuk nem hely specifikus, a  város bármely részén felhasználhatóak.
Szükséges elemek: fix falpanel, polcelemek. Kiegészítésként árnyékoló textil használható.

TÍPUS 3
Nyitott rendszer:
A nyitott rendszer első sorban a tavaszi, nyári és őszi fesztiválok alkalmával használható. Olyan fedett-
nyitott tér alakul ugyanis ki, amely alatt egy "multifunkcionális" tér adódik.
Szükséges elemek: : tető, pillérváz.
Funkciótól függően választható elemek: polcelem, állóasztal, "sörpad", "sörasztal"

KÖLTSÉGBECSLÉS
Az árak bruttóban értendők

MEGNEVEZÉS  EGYSÉG ÁR

Tetőszerkezet   27.000 Ft/m2

Fix falelem  35.120 Ft/db

Nyíló falelem  56.420 Ft/db
 
Padlószerkezet  7.500 Ft/m2

Pillér   6.000 Ft/db

Polcelem   13.275 Ft/db

Asztal   20.000 Ft/db

Pad   10.000 Ft/db

Álló asztal   15.000 Ft/db
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