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konzolos látszó vasbeton tető
világosszürke műanyag lemez
vízszigeteléssel, fehér fémlemez
szegéllyel

sötétszürke színre festett acél
tartószerkezeti oszlop
(homlokzatburkolat színével azonos
színben pl.: RAL7043)

világos kavicsterítéssel fedett lapostető
lemez, fehér fémlemez szegéllyel

sötétszürke színre festett acél
tartószerkezeti oszlop
(homlokzatburkolat színével azonos
színben pl.: RAL7043)

kitolható színes árnyékoló ponyva

egyedi harmonikaajtó,
homlokzatburkolattal megegyező
borítással (lásd L.11 konszignáció)

sötétszürke színű, táblás szerelt
szálcement homlokzatburkolat

világos kavicsterítéssel fedett lapostető
lemez, fehér fémlemez szegéllyel

sötétszürke színű, táblás szerelt
szálcement homlokzatburkolat

sötétszürke színre festett acél
tartószerkezeti oszlop
(homlokzatburkolat színével azonos
színben pl.: RAL7043)

egyedi harmonikaajtó,
homlokzatburkolattal megegyező
borítással (lásd L.11 konszignáció)

világos színű látszóbeton szerkezet

horganyzott fém rácsos kapuszerkezet

30°

+2,80

MEGJEGYZÉS
- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint
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- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fúrással kivitelezendő

A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
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Északi tömb

Tervfajta:

ÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV
Létesítmény:

HAVANNA HETIVÁSÁR

1181 Budapest, Baross u.- Bartha Lajos u.
hrsz.: 151159/39, 150261

Délkeleti homlokzat M 1:50 "Északi" tömb

Megbízó és
tulajdonos:

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata
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+2,80

+2,80

világos színű látszóbeton szerkezet

horganyzott fém rácsos kapuszerkezet

sötétszürke színre festett acél
tartószerkezeti oszlop
(homlokzatburkolat színével azonos
színben pl.: RAL7043)

sötétszürke színű, táblás szerelt
szálcement homlokzatburkolat

világos kavicsterítéssel fedett lapostető
lemez, fehér fémlemez szegéllyel

kitolható színes árnyékoló ponyva

egyedi harmonikaajtó,
homlokzatburkolattal megegyező
borítással (lásd L.11 konszignáció)

sötétszürke színű, táblás szerelt
szálcement homlokzatburkolat

sötétszürke színre festett acél
tartószerkezeti oszlop
(homlokzatburkolat színével azonos
színben pl.: RAL7043)

egyedi harmonikaajtó,
homlokzatburkolattal megegyező
borítással (lásd L.11 konszignáció)

horganyzott fém rácsos kapuszerkezet

világos kavicsterítéssel fedett lapostető
lemez, fehér fémlemez szegéllyel

egyedi tolóajtó, homlokzatburkolattal
megegyező borítással (lásd L.04
konszignáció)

egyedi tolóajtó, homlokzatburkolattal
megegyező borítással (lásd L.04
konszignáció)

sötétszürke színű, táblás szerelt
szálcement homlokzatburkolat

sötétszürke színre fújt szellőzőrács

alacsony hajlásszögű napelem táblák

világos színű látszóbeton szerkezet

horganyzott fém rácsos kapuszerkezet

1184 Budapest, Üllői út 400.
Generáltervező:
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Délkeleti homlokzat M 1:50 "Déli" tömb

Bemutatkozás
A Havannán 1989 óta működik heti rendszerességgel szombat délelőttönként
a nagy népszerűségnek örvendő Hetivásár. Az új épület, a környezet rendezése,
az arculat kialakítása a funkcionalitáson túl tulajdonképpen két kérdésre próbál lehetséges választ adni: 1. Hogyan viselkedjünk, és miként viszonyuljunk
épített örökségünkhöz, ha az a „lesajnált” panellakótelepet és egy földszintes
garázssort jelenti? 2. Mit lehet kezdeni egy, az év 313 napján elhagyatott aszfalttengerrel?

Laudáció
A piacépület visszafogott, érzékeny és a feladatot mélyen megértő építészeti megformálása
jól mutatja, hogyan lehet egy látszólag kis léptékű beavatkozással jelentős városi és társadalmi
többletértéket létrehozni.
A Virág Csaba által tervezett Havanna-lakótelep szigorúan szerkesztett alapstruktúrájának
egyik legnépszerűbb köztere a Hetivásár. A lakótelep szélén levő parkoló 1989 óta szombatonként piaccá alakult, és az árusok kezdetben autók
csomagtartójából, később lakókocsikból árulták termékeiket. A kerületi önkormányzat a fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton nyert támogatást
a piac intézményesítésére, amelyhez nyílt tervpályázaton kerestek tervezőt. A nyertes építészek
szokatlan érzékenységgel nyúltak a feladathoz: a
panelházak tövébe egy mértéktartó formálású,

a szomszédos garázssorra rímelő, hosszú épületet terveztek, amelybe az üzletek mellett mosdó,
piacfelügyeleti iroda és kiállítótér is került. Az
egyszerű, monokróm épülettömeget az üzletek
szálcement kapuinak sora alkotja. Az egyetlen
hangsúlyosabb kortárs gesztus a tetőt adó betonlemez végének felhajtása, ami kiemeli a bejárati
helyzetet.
A hétköznapokon üres aszfaltfelületet a tervezők a pestszentlőrinci születésű Kondor Béla
1962-es „Csendélet” című művének absztrakciójával tették izgalmassá. Ezzel egy Roberto Burle
Marx köztér-festményeire emlékeztető, üresen
is életteli aszfaltfelület jött létre, amely felülről,
a házakból nézve a piac napfényrolóival együtt
köztéri műalkotássá áll össze.
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