HÁZ
TÉR

Fészekhinta 1-10 év

4 tornyú vár csúszdával 3-14 év

Egyenes rézsűcsúszda

- bejárat a gyalogos és murvás gépkocsi útról
- szgk parkolási lehetőség, kerítésen belül biciklitartó
- központi elem a 4 tornyú mászókás vár csúszdákkal
- a Barackos út felőli lejtőn részűcsúszda létesül
- négyüléses rugós játék
- rugós fészekhinta
- fészek- és kétüléses (lap és bölcső) hinta
- nagyméretű öntött gumi esésvédő burkolat
játékos mintákkal, 3D-s alakzatokkal
- homokozó a meglévő diófa körül
- térköves, 1,5 m széles motoros pálya a játéktér körül
- meglévő terebélyes diófa és telepített
előnevelt fák adnak majd árnyékot
- kerítésen 1-2 fejlesztő panel
- a dél-keleti kerítés mellett opciós játszóeszköz
- ivókút, padok, hulladékgyűjtők

Kétüléses hinta lap és bölcsőüléssel 2-10 év

'B' variáció
'SZÁMVARÁZS JÁTSZÓTÉR' elemei:

H Á Z

'SZÁMVARÁZS JÁTSZÓTÉR'
parkoló

füves terület

kavics
40,04 m2

51,34 m2
+1,90

növénykiültetés

füves terület
73,56 m2

BEJÁRAT

TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA

1,79 m2
+1,63

bicikli tároló
-0,07

kavics
4,23 m2

fejlesztő panel
pad

-0,47

-0,23

+0,01

játéktér

gépkocsi út

növénykiültetés

Rézsűcsúszda

+1,74
14,98 m2

öntött gumi
159,72 m2

Rugós
hinta

Padok, kút, hulladékgyűjtők
növénykiültetés

Rézsűn gumiburkolat és kapaszkodó elemek
JÁRDA
térkő
41,71 m2

Rugós
fészek

+0,41

LAKOSSÁGI KONZULTÁCIÓ
2018. 03. 21.

-0,20

füves terület

pad 115,67 m2

füves terület

-0,18

játéktér

homok
25,24 m2

BUDAPEST,
XXII. KER. BARACKOS ÚT 26.

öntött gumi
29,79 m2

fészekhinta

motoros pálya

ÉPÍTTETŐ

10/20 térkő
107,96 m2
+1,68
+1,49

két üléses hinta

+0,50

növénykiültetés

+1,08 11,37 m2
+1,14

+0,36

BUDAFOK-TÉTÉNY,
BUDAPEST XXII. KERÜLET
ÖNKORMÁNYZATA.
1221 BUDAPEST, VÁROSHÁZ TÉR 11.

ivókút
-0,36

KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERV
JÁTSZÓTÉR

játéktér

84,79 m2

TERVEZETT ÁLLAPOT
1:200

fejlesztési
lehetőség

játéktér

öntött gumi
116,22 m2

aszfalt

pad

BEJÁRAT

-0,81

pad
fejlesztő panel

TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA

gyalogos út
murva-fű

0

1m

2m

3m

KONCEPCIÓTERV

A burkolatban megjelenő minták, számok, alakzatok, relációk játékos formában segíthetik a matematikai
fogalmak kialakítását:
jobbra - balra
1 levél, 2 virág, 3 kő....
sok kicsi - egy nagy
kisebb - nagyobb;
rövidebb - hosszabb

ugyan annyi alma, mint körte...

nagy - nagyobb - legnagyobb

Szilárd burkolat Semmelrock Citytop homokszínű

2 0 1 8

Rugós fészekhinta 1-7 év

K F T

KÖRNYEZETRENDEZÉSI
TERV 'B' VARIÁCIÓ

murva

+1,97

T É R

HANFLAND KÖRÚT 47

B

gépkocsi út
+1,74

É S

H -2014 CSOBÁNKA

M Á R C I U S

H Ó

TERVEZŐ
HOLTSÁG ÁGNES
OKL. KERT- ÉS TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK
K 13-1048
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
É 13-1048

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS
RIMELY ÁDÁM
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
É 13 1348

