
EGY EGYSÉG

MŰLEÍRÁS
 
Pavilonrendszert terveztünk, mely egyetlen csomóponttal csatlakozó 
panelekből épül az élek összecsavarozásával.

Igény szerinti egységek állíthatóak össze belőle.
Változatos telepítéssel bármely rendezvényen alkalmazható.
Egységes, esztétikus, karakteres megjelenést biztosít.

A 280x280x6 cm-es panel jól gyártható, szállítható és tárolható,
négy ember által mozgatható, A raktározott térfogat a telepített 
négyzetméter fele.
A szerkezet váza 45 fokban forgatott L acélokból hegesztett keret, 
mely zártszelvény bordákkal megerősítve fal és födémkeretet ad.
A paneltípusok:
-Falpanel A: lenyitható pult, polc és cégér, ill. zárható ajtó és polc
-Falpanel B: egyik oldalán lehajtható polcok, rétegelt lemez
-Tetőpanel A: bádoglemez ill. rétegelt lemez burkolat
-Tetőpanel B: légkamrás polikarbonát lemez burkolat
-Lábél: állítható talppakkal a szerkezet alapja
-Záróél: három elem összeszerelése esetén merevít és kitölti a rést

A becsült anyagköltségek egyedülálló pavilon esetén 50000 Ft/nm, 
sorolt telepítéssel 31000  Ft/nm, az emelt padló 20000 Ft/nm.
További költségek a gyártás(hegesztés, lapszabászat, felületkezelés, 
összeszerelés), építés - bontás, szálllítás és raktározás, világítástechni-
ka, egyéb szerelvények díja.

- egyedülálló - sorolt - szabadtéri kiállítás - átriumos- egyutcás - 
- kétutcás - szövetszerű

AZ ÉPÍTŐELEMEKA PANELEK ALKATRÉSZEI

CSOPORTOK

CSOPORTOK

TELEPÍTÉSEK

TÉRMETSZET

FELÉPÍTÉS, TELEPÍTÉS, KONCEPCIÓBUDAPEST BOXBPBOX69664

- emelt padló 8 nm
- kereskedelmi egység 8 nm
- vendéglátó egység 16 nm, 32 nm
- vendéglátó egység emelettel 32 + 48 nm



MŰSZAKIRAJZOK

BUDAPEST BOX

ÉL
60x60x6mm L acél

ERESZ
40 mm műanyag cső

SZERELVÉNYEK
villany, szennyvíz, csapadékvíz, ívóvíz

TALP

BPBOX69664

PADLÓPANEL       M 1:25

METSZET        M 1:4

TETŐPANEL      M 1:50

ZÁRÓÉL      M 1:50

TALP     M 1:50

FALPANEL     M 1:50 PULT/AJTÓ PANEL      M 1:50

PADLÓPANEL rétegrend
18 mm csúszásmentes rétegelt lemez
60x60x2 mm zártszelvény borda

TETŐPANEL
1 rtg horganyzott lemez, vízgyűjtő lapostető
60x60x2 mm zártszelvény borda

ZÁRÓÉL

PULT/AJTÓ
rétegeltlemez 40 mm

POLCOK
rétegeltlemez 15 mm

CÉGÉR
5mm plexi lemez
szitanyomott matricázott

emelt padló
fedett emelt padló
kereskedelmi egységek
mosdó, hűtő, raktár, iroda
színpad
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PULT/AJTÓPANEL
9mm olajozott rétegeltlemez
60x60x2 mm zártszelvény borda

HELYSZÍNRAJZ      M 1:500



LÁTVÁNYTERVEKBUDAPEST BOXBPBOX69664


