
TATABÁNYAI INNOVÁCIÓS KÖZPONT
2800 Tatabánya, Nyugati Ipari Park, Szarkaláb utca 2. 7865/4 hrsz.

érték-forma

Megrendelő: IPTECH-INNO Kft.2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4. II. em. 1.
 ügyvezető: Fodor Edit

Generáltervező: ÉRTÉK-FORMA Bt. 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 71.
 képviselő: Lőrincz Attila

Szakági tervezők:
 
 építészet Érték-Forma Bt. 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 71. Lőrincz Attila É1-07-0039/2014
 építész munkatársak: Madarász Nóra, Czintula Ágnes, Pozsár Ágnes (Érték-Forma Bt.)
 statika Reticolo Kft. 1055 Budapest, Kossuth L. tér 13-15. Kovács Csaba T-T-Tell-13-2642 
 épületgépészet LE'VÉL Kft. 1162 Budapest, Timur u. 48. Lencsés János GT-13-4599 
 elektromos tervezés Yurosignal Kft. 1134 Bp., Dózsa György u. 126. Nagy Gábor V-T-01-5781 
 tűzvédelmi tervezés Németi László 8095 Pákozd, Ingókő u. 10. Németi László I-076/2008 
 felvonó tervezés KONE Felvonó Kft. 1043 Budapest Csányi L. u. 34. Nagy Miklósné AF-T-01-2175 
 úttervezés Úthálózat Mérnöki Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II/6. Szabó Miklós KÉ-T 11-0388 
 támfal tervezés Növénytámfal Kft. 1238 Budapest Hősök tere 45. Geiger József T-T- 01-13195 
 kerttervezés Körtekert Stúdió 8000 Székesfehérvár, Udvardi u. 17/a. Herczegné Ghyczy Zsuzsanna K 07-0380/2007 
 külső viziközművek  Cityterv Mérnöki Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 160. Petkovicsné Kiss Györgyi VZ-T-Tell-11-0387 
 külső gáztervezés 2B Mérnökiroda Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 82/5. Bekecs István GT-11-0320

A tervezés időszakai: engedélyezési tervek: 2008. november-2009. február
 módosított engedélyezési tervek: 2010. szeptember-október
 kivitelezési tervek: 2010. október-2011. február
Hasznos alapterület: 2357 m2
 
A tervezési helyszín a Tatabányai Nyugati Ipari Park központi részén található. Az elmúlt időszakban jelentős számú multinacionális vállalat települt az ipari
parkba, így elsősorban a már itt működő cégek fejlődését kívánja elősegíteni az épületbe települő magas hozzáadott értékű innovációs tevékenységet
végző vállalkozások működése. A kis- és közepes vállalkozások jelenleg a városban nem rendelkeznek a tevékenységükhöz megfelelő helyiséggel,
eszközökkel, melyhez az innovációs központ megfelelő teret biztosít. Az új épületben főként irodahelyiségek, tárgyalóhelyiségek, oktatótermek lesznek, de
kialakításra kerül itt laboratórium, kutatóhely, kísérleti műhely és kiállítóterem is. A tevékenységekhez szükséges teljes infrastrukturális hátteret az
intézmény biztosítja. A központ hídképző szerepet lát el a térség tudásbázisa és a régió vállalkozásai, szervezetei között is, és lehetőség szerint
biztosítja az innovatív tevékenységek végzését. Fontos célja, hogy elősegítse a régióban működő vállalkozások és felsőoktatási intézmények
együttműködését, a technológiai transzfer folyamatokat és az egyetemi, főiskolai tudományos eredmények ipari alkalmazását. Elérhető szolgáltatások: -
irodabérlés, laboratóriumbérlés - innovációs szolgáltatások - forrásbevonási és pályázati tanácsadás - oktatás-képzés - kiegészítő üzletviteli, informatikai
szolgáltatások.
A beruházás a teljes telek felét használja fel, így van a bővítésre is elegendő tartalékterület, melyre tudományos-oktatási funkciójú kutató-
fejlesztőközpont, vagy inkubátorház épülhet, ennek tanulmányterveit is már megterveztük. Az építészeti kialakítás során az épület üvegezett főbejárata a
telek sarokrészére került, mely mögött egy kétszintes üvegezett előcsarnok található. Az előcsarnok közlekedőtere választja el egymástól a fő funkciókat,
attól délkeletre találhatók az irodai terek, melyeknél cellás és egyterű irodák egyaránt kialakíthatók. Az irodaegységek egyenként 3,50 m szélesek, cca. 20
m2 nagyságúak. Az északnyugati oldalon konferencia- és kiállítótermek és a földszinten a konyha-étkeztetés funkciói vannak. Az előcsarnok délkeleti
részére a földszinten oktatótermeket, az emeletre tárgyalókat terveztünk, melyeket elsősorban a betelepülő cégek fognak használni. A földszinti
konferenciateremhez kapcsolódó kültéri átrium terasza a másik oldalon az 50 férőhelyes étteremhez kapcsolódik, ez rendezvények esetén együtt jól
használható téregyüttest alkot. Az épületben helyet kapott egy 200 adagos melegítőkonyhás étterem, mely nem csak a konferenciák időszaki kiszolgálását,
de az itt dolgozók étkeztetését is biztosítja. A hátsó részen galériás kialakítású műhelyek tehergépkocsival való kiszolgálása könnyűszerkezetű rámpával
biztosított. Ezen az oldalon található az épület gazdasági és konyhai bejárata is. Az előcsarnok közepén egy acél tartószerkezetű lebegő lépcsőn lehet az
emeletre feljutni, de a mozgássérültek vertikális közlekedéséhez liftet is terveztünk. A használat szempontjából a súlypontba helyezett vizes blokkokban
mindkét szinten akadálymentes WC-k is lesznek. Az emeleti kiállítóteremben alternatív energiatermelő berendezések bemutatója lesz, ezek közül néhány a
lépcsőházból megközelíthető lapostetőn működés közben is tanulmányozható.
A tervezett átriumok közül az étterem és rendezvényterem között tervezett tér tárgyalásokra is használható. A déli oldalon kertészetileg igényesen
kialakított belső udvart terveztünk. A huzamos tartózkodású helyiségek mesterséges szellőzéssel, hűtéssel és fűtéssel is felszereltek. A délnyugati
homlokzatok elé 1,20 méterre kinyúló alumínium lamellás árnyékolókat terveztünk. Az oktató- és kiállítótermek, tárgyalók és rendezvénytermek önálló
szellőzőrendszerrel rendelkeznek. Az épület előtt tervezett utak és járdák térkőből készülnek, az utak kiemelt szegéllyel tervezettek. Az épületről
lefolyó tiszta csapadékvíz az utak és parkolók csapadékvizétől elválasztott. A hulladéktárolás során a szelektív hulladékgyűjtés feltétele biztosított.


