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Az Étkező és Teakonyha anyaghasználata
részben puritán, részben korszerű, modern.

A szerkezeti váltásnak megfelelően jelenik
megy a vályog és a látszóként meghagyott,
tudatosan deszkákkal zsaluzott monolit
vasbeton felület.

A padló erre a célra alkalmas polírozott beton,
anyagában agyag színűre készítve.

A bútorzaton egyszerre van jelen natúr,
lakkozott fafelület, üveg, és magasfényű fehér
bútorlap, pult.

Az étkeztetést ezen helyiségben reggeli és
estebéd időpontokban, hozatott étellel
kívánatos megoldani.

A konyhafal az ehhez szükséges elektronikai
és evőeszközöket tartalmazza.

A világítás egy acél rúdrendszerre szerelt
fényforrásokkal megoldott, így a kábelezés
nem érint a látszó vasbeton mennyezetet.

A felülvilágítók nyílásai belülről is vaslemez
burkolatot kaptak.

A szobák anyaghasználata az étkezőéhez
hasonlóan puritán és egyben korszerű.

A vályog fal és mennyezeti felület mellett az
elválasztásokat pengefalként megjelenő,
egyzserű, fehérre festett OSB lapok alkotják.

Utóbbi anyag tartóssága, sérülés,
elhasználódás esetén pedig könnyű, táblában
történő cserélhetősége miatt kerül beépítésre.

A padló itt is erre a célra alkalmas polírozott
beton, anyagában agyag színűre készítve.

Az ágyaknál mind alattuk, mind a belső falnál
tároló rekeszek és külön-külön elhelyezett
olvasólámpák találhatóak.

Így tábor szellemének megfelelően az itt
táborozó főleg kisiskolás vagy felső tagozatos
gyermekek saját holmijukat folyamatosan
önmaguk mellett tudhatják.

A belmagasság az ágyak fal felőli oldalán, a
rekeszek külső síkjánál 1,90m.

A mennyezeten, a gerin alatt további
fényforrások találhatóak.
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