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Fond Construit

Pavaj de piatră cubică      ~500 m²

Pavaj din plăci de calcar* ~950 m²

Spațiu verde                      ~300 m²

Suprafață asfaltată          ~1250 m²

Bănci

Coș de gunoi

Stâlpi de iluminat

Stâlpișori de lemn pentru
blocarea circulației de mașină
Stâlpișori de lemn rabatabile

Copaci

LEGENDA

Limita intervenției
* materialul este doar o propunere, se poate
înlocui cu alt tip de piatră, important e să
păstrează regularitatea texturii.

Spațiul pietonal este pe același înălțime cu
trotuar și cu carosabilul pavată cu piatră
cubică. De la nivelul drumului asfaltat la
nivelul pieței conduce rampă.
Circulația mașinilor este regulată de stâlpișorii
de lemn. 3 dintre ele se poate rabate, ca să aibă
acces în curte proprietarul la casa nr. 63.
Toate elementele de mobilier sunt din lemn,
tăiate și cioplite în stil tradițional secuiesc.
Trotuarul este prevazut cu niște rigole
acoperite pentru asigurarea scurgerii apelor
pluviale, iar reteaua de curent electric este
pozata subteran.
Spațiile verzi sunt tratate de două feluri: unde
nu sunt copaci se poate planta flori, unde sunt
plantate copaci va fi doar iarbă.

Stâlpișorii (kopjafák)
sunt ancorate în
beton cu ajutorul
unor elemente
metalice, care au și
rol de protecție.
Stâlpii sunt ridicate
de pavaj cu 1-2 cm.
Cei care sunt
rabatabile se  fixează
cu o tijă și un lacăt
simplu.

Desen la scara 1:10

Coșurile de gunoi
au o amvelopare cu
motive tradiționale
din scânduri, iar
cadrul metalic din
interior se poate
ridica și goli ușor.
Coșul este fixat pe
un soclu de beton.
În total sunt 6 coș
uri pe sit.

Desen la scara 1:10

SPAȚIU PUBLIC
PĂULENI CIUC
(zona Casei de Cultură)

Darvas Kázmér Koppány
student arhitect, anul VI

Universitatea de Arhitectura și Urbanism "Ion Mincu"

Stâlpii de
iluminat sunt
țevi metalice
fixate pe soclu
de beton, cu o
coajă de lemn
prelucrat cu
elemente tradiț
ionale. Pentru
consum mic
folosim sistem
cu LED-uri.

Desen la sc 1:10

Canalizare ascunsă pentru apă pluvială
și conducte electrice

Fântână existentă
(se păstrează)

Acces în curte
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Băncile se dau loc
de odihnă pentru
două persoane.
Sunt din lemn
masiv tratate în
mod  tradițional,
și sunt fixate în
beton. În total sunt
15 bănci pe sit.

Desen la scara 1:10

Fântâna face parte
din imaginea
satului. Este propus
păstrarea și
restaurare ei cu
tehnici tradiționale.
În jurul ei va fi
pavat ca să fie ușor
accesibil pentru
tuturor.

Fotografia arată
starea actuală.


