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Sajtóközlemény 

Mikro-  és középvállalkozások telephelyfeltételeinek Pest Megye területén PM_KKVTELEP_2018/177 

számú projekt megvalósításáról. 

A Thermotrading Kft. a Pénzügyminisztérium támogatásával megkezdte a "Telepehelyfejlesztés a 

Thermotrading Kft-nél" elnevezésű fejlesztését. 

Támogató: Pénzügyminisztérium 

Kedvezményezett: Thermotrading Kft. 

Megvalósítás helye: 2700 Cegléd, Szolnoki út 73. hrsz: 2631/62 

Szerződött támogatás összege: 23 961 353 Ft 

Támogatási szerződés száma: PM_KKVTELEP_2018/177 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31 

A tervezett projekt átfogó célja a Thermotrading Kft. központi funkciót ellátó meglévő rossz műszaki 

állapotú telephelyének felújítása, illetve jelenleg alig használható raktári részeinek helyreállítása, 

annak érdekében, hogy a cég tovább növelhesse szolgáltatási kapacitását, illetve megfelelő 

körülmények mellett működhessen és tárolhassa termékeit. 

A beruházás részeként felújításra kerülnek a meglévő rossz állapotú raktár külső és belső részei: 

Belső munkák 

- elbontásra kerül a jelenleg használaton kívüli kiemelt padozat 

- új betonréteget kap a raktár teljes padlózata az újonnan felszabadított részekkel együtt 

- a belső téglafelületek tisztításra kerülnek, mely után teljes belső festéssel lesznek ellátva 

- a repedezett mennyezet kijavításra kerül, oda egyedi tartószerkezetre rögzítve gipszkarton 

álmennyezetet építünk, ugyancsak festéssel ellátva 

Külső munkák 

- az ingatlan sima altalajjal rendelkezik, melyek járművek közlekedésére alkalmatlanok vagy csak 

részben alkalmasak. Ezek teljes egészében cserére kerülnek, törtbeton feltöltéssel és a funkciójuknak 

megfelelő járóréteggel lesznek ellátva 

-  a 35 éves repedezett és szigetelési célokat már nem ellátó tetőszigetelés teljes egészében cserére 

kerül PVC vízzáró szigeteléssel  

- a vízszigeteléssel egyidőben a tetőfelület új oldalcsatornát kap, mely e PVC szigeteléssel egybe lesz 

dolgozva 

- a külső oldalfalak felső vakolt és repedezett felülete tisztításra kerül, mely után vakolattal és külső 

vízálló festéssel lesznek ellátva  

- az ablakok a méretüknek megfelelően kivakolásra kerülnek melyekbe fatokos ablakok kerülnek 

polikarbonát beépítésével 

- a külső raktárkapuk homlokfelülete fa borítást kap 

A fejlesztéssel érintett telephely a Cegléd 2631/62 hrsz.-ú ingatlan, mely természetben a 2700 

Cegléd, Szolnoki út 73. szám alatt található. Az ingatlan 100%-os tulajdonosa a Thermotrading Kft. A 

teljes ingatlan 3171 m2 alapterületű, a rajta található fejlesztéssel érintett épület 773,69 bruttó m2; 

660,39 m2 nettó hasznos alapterülettel rendelkezik. 

A projektről bővebb információt a www.thermotrading.hu/palyazatok oldalon olvashatnak. 

www.thermotrading/palyazatok

