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FTERÉNEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZTERÜLETEINEK TERVEZÉSE
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Mecsek Áruház elütti térrész

Az épületek elütti, járdákkal tagolt zöldfelületeket 30-50 cm vastag, monolit
betonból kialakított, 40 cm-re kiemelt
növénykazettákba rendeztük. Létrehoztunk kisebb teresedéseket, melyek
a pihenü funkció mellett helyet biztosítanak ideiglenes kiállítóhelyeknek. A
lakóházak közötti földszintes szolgáltató épületeknél funkcióváltást és
kiülüteraszok kialakítását javasoljuk.

Az Ybl Miklós utca, az Építük útja és az
Uránbányász tér közötti szakszán, a
tengelyáthelyezés miatt lehetüség nyílt
mindkét oldalon fasorral szegélyezett
sétány kialakítására. A faveremrácsba telepített, szabályos lombkoronát
nevelü fák között egyedi tervezésĕ kétoldali támlás padokat helyeztünk el.

A toronyház elütti tér lezárásaképpen
keresztirányban, egy tér-, vízplasztikát
helyeztünk el, melynek külsü burkolat
corten lemezbül, míg ferde felülete
hosszirányban rovátkolt, sötét színĕ
gránitlapokból kerül kialakításra. A
70 cm magasságból alábukó vízfelület
ritmikusan megtörik a hosszirányú
csíkokon, majd elnyelüdik a körben
lesüllyesztett vízmedencében.

Az épület elütt induló a vizes promenád,
a másik oldalon álló toronyház mellett
halad el, vertikálisan is összekapcsolva
a két egységet. A sétányon 1 m magasra
lövelü habosított fúvókákat helyeztünk
el, melyek burkolatba süllyesztett,
corten lemezbül készült felületet kaptak.
A promenád megvilágítását oszlopos
lámpatestekkel oldottuk meg.

A promenád mellett 40 cm-re kiemelt
növénykazettákban kiállítóteret alakítottunk ki, amely lehetüséget nyújt
különbözü témájú ideiglenes kiállítás
lebonyolítására. A vörös zúzottkü és
faburkolatokon fa ülüfelületĕ monolit
betonpadokat helyeztünk el.

A tér külsü oldalán húzódó kiemelt kazetták között is kialakítottunk vörös
küzúzalékkal borított, ideiglenes kiállítóhelyeket, ahol kiemelt pallók képezik
az ülüfelületeket.
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Esztergár Lajos utca.
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