
AÉ(S)  ARCHITECTURE(S) ÉLÉMENTAIRE(S) 
– AZ ÉPÍTÉSZEK ÉS TERVEZŐK VERSENYE

Meg kell tartanunk a teljes Algeco struktúrát, vagy tartanunk kell magunkat hozzá (fém-
szerkezetes konténerek) miközben modellezünk egy szerkezetet? 
Meg kell tartani a padlót, a tetőt és a 4 oszlopot. Egy szabványos modulon alapuló tégla-
lap alakúnak kell lennie, de a dimenziók módosítására van lehetőség.

A 60 m2 csak az alapterületre, vagy az a teljes méretre (pl. magasság) vonatkozik?
Teljes alapterület.

Lehet-e 60 m2 alapterületnél nagyobb a terv?
Csak 60m2 alapterülettel szabad dolgozni, de a terv lehet része egy nagyobb építmény-
nek (pl. alépítménye).

Elküldhető-e a projekt digitálisan, vagy csak papíron lehet beküldeni? 
Papíron és digitálisan is be kell küldeni a projekteket.

Egy A0-ás méretű papíron + digitálisan *(.pdf-ként) is be kell küldeni a projektet? 
Kétféleképpen kell eljuttatni hozzánk a projekteket, postai úton A0-ás méretű papíron 
illetve e-maiben is *.pdf formátumban. A digitális formátumra, azért is lesz szükségünk, 
mert a legjobb 20 projektet majd a magazinban is szeretnénk megjelentetni. 

Kötelezve vagyunk arra, hogy megtartsuk a nyílásokat, vagy létrehozhatunk egyedi ötleteket? 
Nem kell az Algeco nyílásait megtartani. Szabadon létre lehet hozni más nyílásokat is.

Van-e részletesebb technikai szabályzat a versenyre vonatkozóan?
Nem, mert ennek a versenynek az a célja, hogy a jelentkezők használják a kreativitásukat, 
így nincs technikai szabályozás, hogy ne korlátozzuk a kreativitást. A prototípus létrehozá-
sakor azonban figyelembe vesszük a különféle szabályokat (pl. 60 m2 alapterület).

Nem kaptam meg a résztvevő számomat!
Kérjük, küldj egy e-mailt a marie-alix.roussotte@as.algeco.com címre. Küldünk visszajel-
zést a résztvevő számoddal kapcsolatban.

Nem kaptam meg a technikai elemeket!
Kérjük, küldj egy e-mailt marie-alix.roussotte@as.algeco.com címre. Küldünk visszajelzést 
a technikai elemekkel kapcsolatban.

60 m² alapterület kevés, lehet-e nagyobbat készíteni? 
Arra kérünk, hogy dolgozz 60 m²-en, de egy nagyobb komplexum részévé válhat. Az egyik 
oka annak, hogy korlátozzuk a projekt méretét, hogy a győztes prototípust meg tudjuk 
építeni és ki tudjuk állítani Párizsban.

Már regisztráltam, de végül szeretnék egy csoportban regisztrálni, mit kell csinálnom? 
Újra kell regisztrálnod, és kapsz egy új jelentkezési számot.

Egy adott helyen (helyhez igazodva) kell megvalósítanom a projektemet?
Nem, a hely szabad, csak a 60m2 alapterülethez kell igazodnod.
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A tervek szerint vannak 18 m2 és 30 m2-es modulok, elhelyezhetjük őket egymáson vagy 
egymás mellett is szabadon választva?
Igen, úgy állíthatóak össze, ahogyan azt szeretnéd, de közben figyelembe kell venni a mi-
nimális építési szabályokat (korlátozni kell a konzolos tervezést, az oszlopok megtartását) 
megerősítő típusú oszlopok hozzáadhatóak a végrehajtási fázisban.

Például, ha van egy alap 30m2-es modul, rá tudunk tervezni 2 db 15 m2-es modult?
Igen, de valószínűleg oszlopok hozzáadására lesz szükség a végrehajtási fázisban.

Lehetséges-e 15 m2-es modul tervezése, vagy ezek használata?
A terv az Autocad dokumentumban található, amelyet a keret formájában közöltünk. A 
paneleket hozzá kell adni a kéréshez. 
 
Ha több olyan modult helyezünk el, amelyek U vagy L alakot alkotnak, használhatjuk a köz-
ponti helyet terasz létrehozásához? 
Igen, és javasoljuk is a pályázóknak, de figyelembe kell venni a műszaki megvalósíthatóságot.

Mi történik, ha nem tudom most még elküldeni a hallgatói kártyámat?
Január 4.-ig kell megkapnunk minden dokumentumot.

Fiatal diplomás vagyok, még nincs diplomám, elegendő az oklevél?
Igen

Az A0-ás papíron (terven) túl, le kell írni a technikai megjegyzéseket is?
Nem

A projekt teljes területe 60 m2. Van mennyiségi korlátozás a modulok számát illetően?
Nem, nincs korlátozás. Bármennyi modul felhasználható, de arra ügyelni kell, hogy minde-
gyik modulnak szállíthatónak kell lennie, ezért vannak méret korlátozások.

Lehetőség van arra, hogy több modult egymásra helyezzünk, pl. egy 2 vagy 3 „emelet” 
létrehozásához a közbenső padlózat eltávolításával?
Igen, lehetséges. Ilyen lehet, pl. a lépcsőház. Figyelembe kell venni az építmények techni-
kai korlátait.

A homlokzaton lévő nyílások csak ablakmodulokra korlátozódnak, vagy tervezhetünk pél-
dául egy teljesen üvegezett vagy teljesen nyitott homlokzatot?
Nincs ilyen korlátozás, lehet teljesen üvegezett vagy teljesen nyitott. Mindazonáltal a sza-
bályokat és technikai korlátokat tiszteletben kell tartani.

A mozgáskorlátozott személyek számára hozzáférhető hely (ek) kialakítására is ügyelni kell?
A pályázónak javasolnia kell a projektjének megfelelően.

Az A0 formátumban levő papírt át kell konvertálni *.pdf formátumba, valamint a nagyfel-
bontású grafikus részeket és a szöveget tartalmazó dokumentumokat is, igaz? 
Igen

A konvertált anyagokat fel kell tölteni valamilyen oldalra, vagy e-mailben kell elküldeni?
E-mailben kell elküldeni a következő címre: marie-alix.roussotte@as.algeco.com

Ne felejtsd el elhelyezni a regisztrációs számod az A0 ás lapon!

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


