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Október elsején Szentgotthárdon 
nagyszabású ünnepély keretében 
vehették hivatalosan is birtokba az 
iskolások a Széchenyi István Általános 
Iskola felújított tornatermét. A kiszol-
gált műanyag padló fölé vakpadlóra 
szegezett csaphornyos tölgyparket-
ta került. A parketta kezeléséhez a 
kézenfekvőnek tűnő lakkozás helyett 
az olajozott-viaszolt kezelést választot-
ták. Nem volt könnyű döntés az iskolát 
igazgató Huszár Gábor számára, hiszen 
legtöbben igyekeztek lebeszélni arról, 
hogy a bevált módszer helyett, az el-
lenzők számára ismeretlen, járatlan utat 
válassza, a kísérleti nyúl szerepét vállal-
ja. Saját lakásánál szerzett tapasztalatai 
és a hazai referenciák – a harmadik éve 

olajozott-viaszolt parkettájú soproni 
Gyermek- és Ifjúsági Központ (GYIK), 
valamint a Bonyhádi Gimnázium és a 
Szekszárdi Kereskedelmi Szakközépis-
kola tornatermének üzemeltetőinek és 
kivitelezőinek pozitív tapasztalatai végül 
megerősítették döntését. 

Az 1100 m2 parketta kezeléséhez 
végül az AURO Nr. 123 oldószermentes 
olaját és Nr. 171 számú kemény viaszt 
választották.

A sportpályák színes felfestéseit a 
Nr. 240 számú festékkel készítették. A 
kezeléshez mindössze 30 liter olajra, 
10 liter viaszra és színenként 0,75 liter 
festékre volt szükség. A teljes anyagkölt-
ség a jelzőfestékekkel együtt bruttó 252 
ezer forintba került, a konkurens ajánlat 

harmadrészébe. A 
négyzetméterenkénti 
bruttó anyagköltség 
így 230 Ft (!). 

A kész parkettát lát-
va a korábbi ellenzők 
szíve is meglágyult. 
A parketta kész, és 
ahogy azok mondják, 
akik kosárlabdáztak, 
kézilabdáztak, vagy 
fociztak már a te-
remben – éppen jó: 
nem csúszik és nem is 
tapad túlzottan.

A takarítással 
kapcsolatban bíznak 
a referenciaként 
megkérdezett kolle-
gák tapasztalataiban. 
Ahogy például a 
soproni GYIK takarí-
tói mondják, sokkal 
kevesebb a munkájuk 
vele, mint a korábbi 
lakkozott padlóknál 
volt: a szennyeződé-
sek alig látszanak rajta, 
a nagyobb rendezvé-
nyek utáni ápolószeres 
nedves áttörlés és a 
félévenkénti takarító-
géppel való felfrissítés 
után a parketta olyan, 
mint új korában.

Tornaterem-avatás
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AURO-Info: 30/3969-439

természetesen a legjobb!


