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Meglévő épület:
A Tatabánya, Dózsakert városrész
ikonikus épülete a Bánki Donát
Szakképző iskola diákjainak szolgált
szálláshelyül több évtizeden keresztül. A
több mint 100 férőhelyes intézmény a
szobákon
és
vizesblokkokon
kívül
klubhelyiség, könyvtár, studiumtermek,
irodahelyiségek kaptak helyet.
A vasbeton vázas épület középfolyosós
elrendezésű, Ék-DNy irányban két
lépcsőházzal, tetőteraszokkal.
A földszint alapterülete kisebb az
emeletieknél ezáltal a hosszú épület két
végén fedett kültéri árkádos terek vannak
kialakítva.
Az
É-i
oldalon
egy
könnyűszerkezetes folyosó kötötte össze
az épületet a mögötte lévő, különálló
menzaépülettel ami a többi környező
iskolának is ellátja az étkeztetését.
A szebb napokat is látott intézmény
napjainkra korszerűtlenné, lakhatalanná
vált. A gépészeti és villamos rendszer
elavult. A régi nyílászárók állapota és a
hőszigeletlen külső falak nem feleltek
meg a mai követelményenek. A lapostető
vízszigetelése már nem látta el
funkcióját,
belső
terek
beáztak,
penészedtek.
Homlokzatán a kezeletlen fém, fa
nyílászárók, beton, kerámia és azbeszt
tartalmú pala elemek már nem
illeszkedtek a fejlődő város arculatába.
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Új épület:
Programjában a ház vasbeton szerkezetén kívűl
teljesen újra lett gondolva anyaghasználatban és
funkcióban egyaránt. Az új intézmény nem
kollégiumként hanem szakképzési centrumként
újult meg. A Tatabányai Szakképzési Centrum
Bánki Donát – Péch Antal Technikum alkalmassá
válik hat ágazat (gépészet, közlekedésgépészet,
vegyészet, informatika, villamosipar-elektronika,
sport) és tizenkét szakképesítés esetében teljesítési
megbízotti
feladatok
ellátására,
a
kor
követelményeinek
megfelelő,
modern
eszközparkkal. Tömegformálásában letisztultabb,
modernebb épületet alakítottunk ki, ami az
energetikai szempontoknak, a térkihasználásnak és
funkcióbővítésnek is kedvezőbb. A földszinti
árkádok beépültek, a tetőteraszok nyithatózárható télikertté alakultak. A főbejárat és a
balneoterápiás részleg új tömegként csatlakozik az
épülethez. A gépészet korszerűsítése olyan mértékű
bővítést igényelt, hogy épületen kívülre szoruló
elemeit
igyekeztünk
a
tervezett
homlokzatkialakításba komponálni. A végleges
tömeg
megszületése
után
az
épület
új
hőszigetelést, korszerű nyílászárókat azaz új burkot
kapott.
Mind
beltéri
mind
homlokzati
színkezelésben és anyaghasználatban igyekeztünk
korszerű megoldásokat alkalmazni úgy hogy,
használóinak
modern,
inspiráló
környezet
alakulhasson ki de sugallja a funkció komolyságát,
és fejlettségi szintjét. Az összekötő folyosót
megszüntettük
mivel
funkcióváltás
réván
okafogyottá vált a fűtött téren (kollégistaként
papucsban) való áthaladás a menzára. Ez egyben
az épület élhetőbb környezetének előnyére vált.
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BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
LIFT

ÚJ BALNEOTERÁPIÁS
RÉSZLEG KIALAKÍTÁSA

ÚJ SZELLŐZŐ GÉPÉSZET
KIALAKÍTÁSA, HOMLOKZATI
LÁTVÁNYELEM

ÚJ ÉPÜLETBUROK
KIALAKÍTÁSA

S Z A K K É P Z É S I C E N T R U M
BÁNKI DONÁT - PÉCH ANTAL TECHNIKUM

TATABÁNYA

GSPublisherVersion 0.0.100.100

PH NAVITAS KFT.

VEZETŐ TERVEZŐ:

AMBRUS BALÁZS

MUNKATÁRSAK:

HOVÁN GABRIELLA RÉKA, FODOR PETRA,
SZENTGYÖRGYI ÁRPÁD, RIVNYÁK ZSOLT

