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A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet  B épületének felújítása során második 
ütemként az I. és II.emeleti szintek felújítását tervezzük. A felújítás során cél a 
szobák, az orvosi és nővéri, valamint kiszolgáló egységek a mai elvárásokhoz való 
igazítása. 
 
 
1. Az épület teherhordó szerkezetei: 
 
Az épület földszint + 4 emeletes. A szerkezete pillérvázas, tégla kitöltő falakkal, 
alsóbordás vb.gerendás, valószínűsíthetően vb tálcás födémmel. A válaszfalak tégla 
falak. 
 
 
2. Belső nyílászárók: 
 
A meglévő belső ajtók felújításra kerülnek, kilincs és zárcserével, fehér színű 
mázolással. Új ajtók egyedüliként a betegszobák fürdőire kerülnek, utólag szerelhető 
tokkal, faforgácsbetétes ajtólappal (pl. Prüm CPL). 
  
3. Belső burkolatok: 
 
A meglévő burkolatok elbontásra kerülnek, az aljzatra mindenhol kiegyenlítő réteg 
kerül. 
folyosók: PVC burkolat készül, 2 mm-es homogén kivitelben, saját anyagából 
felhajtott lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).  
 
raktárak, vizsgálók. szobákkal szemben lévő helyiségek: PVC burkolat készül, 2 mm-
es homogén kivitelben, saját anyagából felhajtott lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).  
 
szobai fürdőszobák: falakra fehér színű csempeburkolat készül 20x20 cm-es mérettel 
(pl. Zalakerámia ZBK 502. A padlóra csúszásmentes greslap burkolat kerül, 10x10 
cm-es mérettel (pl. Taurus termékcsalád). Az épített zuhanytálcák alatt és az 
oldalfalakon 2 rétegű kent vízszigetelés készül.  
 
egyéb vizes helyiségek: falakra fehér színű csempeburkolat készül 20x20 cm-es 
mérettel (pl. Zalakerámia ZBK 502. A padlóra csúszásmentes greslap burkolat kerül, 
30x30 cm-es mérettel (pl. Taurus termékcsalád). 
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szobák: PVC burkolat készül, 2 mm-es homogén kivitelben, saját anyagából felhajtott 
lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).  
 
 
4. Falak és mennyezet festése: 
 
szobák, tárgyaló, nővéri és főnővéri szoba: Oldalfalakon Caparol típusú falfestés 
választandó színben, mennyezeten Caparol típusú falfestés fehér színben 
 
Fürdőszobák, Wc.-k, raktárak, ágytálmosók: fehér színű diszperziós festés 
 
 
Folyosó: Oldalfalakon Caparol típusú falfestés választandó színben, mennyezeten 
Caparol típusú falfestés fehér színben 
 
 


