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Építtető:
Tata és Térsége Civil Társulás
2890 Tata, Fazekas u.4.
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Műszaki leírás
RENDELTETÉS, ELŐZMÉNYEK
Az érintett ingatlan Tatán közvetlenül az Öreg-tó partján található, enyhén lejtős, füves
terület, gyalogosan - és alkalmanként személygépkocsival - burkolt felületű útról
megközelíthető.
A tervezett utcagaléria 4 db kis fedett-nyitott pavilonból áll, amelynek egyenként 4 db, ~ 1
x 2 m-es kiállító felülete van a fedett rész felé, kis szögtöréssel. A koncepció szerint a 4 db
pavilon a tó felé a városképből különböző irányokba néz és különböző városképrészleteket láttat ’ablakszerűen’, miközben a belső oldala kiállító felületként funkcionál.
A pavilon felépítménye talajcsavarral kerül rögzítésre, fa szerkezettel, fa homlokzati
burkolattal és fedéssel. A kiállító felületek világítását napelemes ledfényforrás biztosítja.
A 16 db kiállító-felületen 16 helyi művész portfóliója lesz látható állandó kiállítás jelleggel.
A beruházó ezeket a felületeket pályáztatás formájában osztja ki 24 hónap időtávra. A
portfóliók egységes formátummal készülnek és fóliázással kerülnek fel a belső ~ plexi
felületre.
A pavilonok másik hasznosítási lehetősége az állandó kiállítás mellett a művészeti
rendezvények kiszolgálása, időszaki (rövidtávú) kiállítások befogadása. A 2021-es évben
több alkalommal bonyolított a Mecénás Alapítvány és a Top Art Gallery a tóparton
művészeti bemutatókat, ahol helyi és meghívott művészek mutatták be műveiket,
beszélgettek a látogatókkal, sétálókkal. Erre megoldásnak egy egyszerű behajtható
felületet terveztünk: az oldalfalba süllyesztett ’rejtett’ ajtó behajtásával az átjárás
megszűnik és kétoldalra néző fedett kiállító-pavilonként tud funkcionálni. A behajtott
felületek fehér parafa-jellegű anyaggal borítottak, hogy ideiglenesen könnyen rögzíthetőek
legyenek rajta a képek.
A pavilonok alatt és körül egy ~30 cm-es sávban zúzottkő terítés készül. A pavilonok közé
tipegőket nem tervezünk, hogy szabadon installálható legyen a köztük kialakuló tér.
ALKALMAZOTT ANYAGOK
Az alábbiakban a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet 4. § (3) és (4) bekezdésének
megfelelően az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét részben egyértelműen
beazonosítható építési termékek megjelölésével, részben egyedi teljesítményjellemzők
meghatározásával adjuk meg.
Alapozás:
Méretezett talajcsavar.
Függőleges teherhordó, térelhatároló szerkezetek:
Fa (10x10 cm fenyő oszlop és gerenda) keretszerkezet.
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Födém:
Fa (10x10 cm fenyő oszlop és gerenda) szerkezet.
Homlokzat:
Thermowood hőkezelt vízzáró rétegelt lemez homlokzati faburkolat rendszer, fenyő
faolajjal kezelve.
Fedés:
Thermowood hőkezelt vízzáró rétegelt lemez homlokzati faburkolat rendszer, fenyő
faolajjal kezelve, acéllemez vápacsatorna vízelvezetéssel.
Padlóburkolat:
Thermowood hőkezelt fa burkolat, fenyő faolajjal kezelve.
Világítás:
Egyszerű napelemes rendszer (4x 12V-5W napelem + akkumulátor + ledes spotvilágítás –
esetleg vonalmenti ledszalag a képek fölött).
Tata, 2022. február
Schenk Attila
okl. építészmérnök
É-11-0280
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