
A Fő tér belső része fűrészelt andezit lapokkal burkolt, 
míg a gyalogos közlekedésre kijelölt sávok fűrészelt 
nagykockakő felülettel, kiskockakő raszterrel épülnek.

A Szentlélek tér diagonál rendszerű burkolatának 
sávjai mészkőből készülnek, fűrészelt 
nagykockakő belétekkel.

Az új burkolatok létesítésénél mindenhol természetes követ alkalmaztunk. A kockakő dominanciáját fenntartottuk, de bontott anyagból kifűrészelhető, sima járófelülettel.
A fogyasztóteraszokon nagykockakő raszterben hullámosan rakott fűrészelt kiskockakő textúra jelenik meg, melyet mészkő minikocka minták díszítenek. 
A burkolat különlegessége a területen fellelt érmék méretarányos nagyításainak megjelenítése a burkolatban. 

Az utcabútor család kiválasztásával a burkolatokkal, épületekkel való összhangot igyekeztünk erősíteni a kényelmi szempontok szem előtt tartása mellett.
A tárgyak anyaga műkő, szinterezett acél és fa. Az eltérő funkciókat a választott bútor is megjeleníti. A kettős fasor alatti padok tisztán fából készülnek,
míg a gimnázium előtti téren modernebb vonalvezetésű, műkő asztalokat és ülőkockákat helyeztünk ki. A fennmaradó részeken fa ülőfelületű és támlájú
műkő –acél szerkezetű ülőbútorokat alkalmaztunk. Szintén ezek az anyagok jelennek meg a forgalomterelők, hulladékgyűjtők és kerékpártartók kiválasztott típusaiban.
Az utcabútorzat részeként alkalmazásra Az utcabútorzat részeként alkalmazásra kerül néhány speciális funkciójú elem is, mint pl. a romok, műemlékek ismertetésére szolgáló tábla,
vagy a terület egységes megjelenését hangsúlyozó cégérek. Ez utóbbiakra megfogalmazható volna egy keretszabály,
mely bizonyos méret és anyaghasználatbeli kritériumokat fogalmaz meg, így egységes módon jelenhetnének meg
a tevékenységre jellemző szabad grafikájú kifüggesztések.

A javasolt térvilágítás kiépítése időben kitolja a téren való tartózkodást, ami a közterületek értékét tovább növeli.
A berendezések -mint az  utcabútorzat részei- nappal is a tér látványelemei. A megvilágítás megcélzott szintje
a téren kellemes, látási komfortot biztosító világítási szint, mely a megcélzott közlekedés szintjéhez szükséges
megvilágítást is biztosítja. A középmagas fénypontú lámpatestek jelentik az alap világítást, melyet kiegészít a
műemlékek, szobrok, illetve a tervezett vízfelületek éjszakai dísz- és látványvilágítása. A világítótestek az utcabútorzat 
meghatározó kiegészítő elemei, azokkal való formai összhang  adja meg a tér egységes képi világát. Modern, célszerű, 
de a régies hangulatú homlokzatokhoz kiválóan illeszde a régies hangulatú homlokzatokhoz kiválóan illeszkedő lámpacsaládot választottunk. 

Egyedi látványelem a Városháza előtti téren az időszakosan működtethető vízarchitektúra, melyet 
a körülötte található díszburkolathoz szervesen illeszkedő kőfelületen javasolunk kialakítani.
A lehatárolt nyújtott téglalap alakú területen belül a fúvókák szabályos raszterben helyezkednek el
a kőlapok középpontjában. A kőlapok közti burkolat szélén körben résfolyókák biztosítják a víz
összegyűjtését. Reteszelt megoldással a felületen vékony vízréteg tartható.
Működésen kívüli időszakban a felület járható, berendezhető. A víz másik megjelenése
az Esernyős szobrok környezetében található sekélaz Esernyős szobrok környezetében található sekély, organikus medencék („tócsák”) rendszere. 

A piacok, vásárok idejére tervezett pavilon 
formavilága szándékoltan a gázfogadóval 
mutat rokonságot. Az egyszerű horganyzott 
acél vázra szerelt világos színű fa panelek 
sötétebb betétei két oldalra nyithatóak. 
A pavilon igény esetén belső osztással két 
egységre bontható. A fazsindelyes tető egységre bontható. A fazsindelyes tető 
síkját egy körbefutó üveg / plexi sáv töri meg, 
melyre tájékoztató felirat helyezhető el. Sötétedés 
után a sávon átszűrődő belső világítás kellemes hangulati elem.

Kombinálható padrendszer fa ülőfelülettel, időtálló műkő szerkezeten,  
kétoldali használatot is lehetővé tevő formai kialakítással. Visszafogott, mégis karakteres,
kényelmes bútorcsalád.


