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Kálvária sugárút

Jósika utca

Gogol utca

labirintus
nyírt buxus kubusok

elᔐképek

vízarchitektúra
felsᔐ üveglap és alsó vízmedence között

változó intenzitású esᔐfüggöny

ülᔐkockák

ülᔐlépcsᔐ

oszlopmezᔐ
korlátként funkcionál

ülᔐfalak
fákkal árnyékolva

napozógyep

járható
üvegfödém

pihenᔐ
világító ülᔐkockákkal,
napelemes árnyékolással,
ivókúttal

energiatermelᔐ
játszótér

pontszerᜐ vízjáték
játszótér mᜐködtetiivókút

energianövény-mezᔐ
megújuló energiaforrások bemutatására - repce

energianövény-mezᔐ
megújuló energiaforrások
bemutatására - csillagfürt

vízarchitektúra
kᔐlapról lefolyó víz

kubusra nyírt
raszteres facsoport

kubusra nyírt
raszteres facsoport

kubusra nyírt
raszteres facsoport

fénytorony
eltárolt szélenergiával
mᜐködᔐ lámpatestek

fénytorony
eltárolt szélenergiával
mᜐködᔐ lámpatestek

gyep

évelᔐ

alacsony cserje

magas cserje

homok

zúzottkᔐ burkolat

fenyᔐkéreg burkolat

gumiburkolat

kᔐburkolat

vízfelület

pad

nyírt fa

lombhullató fa

4,5 m fénypontmagasságú lámpa

világító ülᔐkubus

fénytorony

ülᔐkocka

1 m fénypont magasságú lámpa

burkolatba süllyesztett lámpa

vízarchitektúrák növényalkalmazás energianövények utcabútorok

energiatermelᔐ játszótér fénytorony
Felszabadult játék -
gyerekzsivaj; forgás
körbe-körbe több
ezerszer; egyre
gyorsulva, majd
lassulva.

Mérnökszemmel
nézve mozgási
energia, melybᔐl
kinyerhetᔐ
elektromosság
születik.
Kimérve, és átváltva
játszótéri világítássá,
tölthetᔐ kisautóvá, a
vízjáték csobogójának
egyre magasabbra
törᔐ sugarává.
Megmutatva mi hogy
mᜐködik; játszva
tanulás, ésszel és
ERᔀvel.

Magyarország
energiaszükségletének
egészen kis százalékát nyeri
csak energianövényekbᔐl.
Pedig a napraforgó, csillagfürt,
kukorica, és mindenféle
gabona, tarlójával együtt
felhasználható lenne
alternatív energiaforrások
elᔐállítására.
Itt az épületek tetején,
tetᔐkerti helyzetben hívják fel
magukra a figyelmet.

A nedvesen tükrözᔐdᔐ
kᔐlapról vízfüggöny
folyik le a rámpák közé
ékelt díszmedencébe.
A belsᔐ udvarok
medencéiben,
magasabb fal nyílásán
lágy hullámokban,
vagy súlyos
terméskᔐlap oldalairól
zubog, vagy éppen
csobogóból születve,
csatornában folyik a
víz.
A gyerekjáték termelte
energia mesterséges
vízsugarat növel egyre
magasabbra. A kávézó
közelében hullnak alá
a feszített tükrᜐ
medencébe a változó
intenzitású esᔐzᔐ
cseppek.

Fénytorony:
A szél energiáját
hasznosítja és
tárolja elektromos
áramként, amelyet
éjszaka a beleépített
világítótest
mᜐködtetésére
fordít.

játszótér
kisebb gyerekek számára

fedett játszóhely

vízarchitektúra
vízinövényekkel

vízarchitektúra
kᔐtömbrᔐl lefolyó víz
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vízarchitektúra

járható üvegfödém
betekintés a gépészeti térbe

légtér

kilátás a Londoni körút felé

rálátás a parkra
kilátás a belváros felé

+21,60m

+20,40m
lift

légtér

kilátás a Londoni körút felé

rálátás a parkra
kilátás a belváros felé

+21,60m

+20,40m
lift


