Tisztelt Jelentkező!
A szeretetházba költözéshez az alábbi ruhaneműk, tárgyak behozatalát ajánljuk:
Ruhanemű:
A mennyiség meghatározásánál érdemes figyelembe venni, hogy munkatársaink a szennyes
ruhaneműket hetente egyszer gyűjtik össze a lakók saját mosóhálójában. Akut esetben a
szennyezett ruházatot, ágyneműt a gondozók juttatják el a mosodába. Az ágyneműk mosása
háromhetente vagy szennyeződés esetén szükség szerint történik.
Ezek alapján javasoljuk a következő mennyiségű ruhadarabok behozását:
Fehérnemű:
10-14 db bugyi/alsónadrág
3-4 db melltartó
5-6 db trikó
12-14 pár zokni
6-10 db hálóing, pizsama (szükséglettől és állapottól függően)
Felsőruházat:
4-5 váltás nyári és téli felsőruházat
Praktikus olyan ruhadarabokat hozni, amely kényelmes és alkalmas a réteges öltözködéshez,
jól mosható és fertőtleníthető. A gyapjú és selyem ruhaneműk mosáskor keletkező
károsodásáért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kérjük, a lakó nevét és/vagy szobaszámát kimoshatatlanul írják bele a ruhadarabokba a
mosodában történő cserék elkerülése érdekében.
Cipők:
2-3 pár utcai cipő téli, nyári és átmeneti használatra
1 pár szobai papucs vagy cipő
1 pár gumipapucs fürdéshez
cipőtisztító szerek
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a cipők biztonságosak legyenek, tartsák megfelelően a lábat!
Textilneműk:
4-6 db különböző méretű törölköző
2-3 db konyharuha
1-2 asztalterítő, abrosz
A textíliákba kérjük a nevet és/vagy szobaszámot kimoshatatlanul beleírni!
Fürdéshez:
2-3 db szivacs
1-2 db köntös
Ágynemű:
Paplant, nagypárnát, kispárnát, lepedőt és ágyneműhuzatot biztosítunk.
Igény szerint behozható saját ágynemű és huzat is, kérjük, ezeket is lássák el névvel.
Az ágyneműt és a huzatokat fertőtlenítjük, ami a toll- és a gyapjútöltet, illetve alapanyag esetén
károsodást okozhat.

Tisztálkodási szerek:
- 1 db fésű vagy hajkefe
- 1 db tusfürdő
- 1 db szappan/folyékony szappan
- 1 db borotvahab, egyéb borotválkozó eszközök
- 1 db testápoló
- 1 db sampon
- 1 db fogkrém, fogkefe, fogmosópohár
- szükség szerint műfogsorragasztó, áztatópohár
- 1 db körömkefe
- körömápoló eszközök (körömolló, reszelő, szükség esetén gombásodás elleni szer)
- 1 db hajszárító
Konyhai eszközök:
- 2 db pohár
- 2 db bögre
- 2-2 db különböző méretű tányér
- 2-2 kés, villa, kanál, teáskanál, süteményesvilla
- 1-2 db tálca
- 1-2 csomag papírszalvéta, papírtörlő
Elektromos konyhai berendezéseket (vízforraló, mikrohullámú sütő, kávéfőző) csak előzetes
engedély alapján lehet behozni.
Berendezési tárgyak, szórakoztatóelektronikai eszközök:
Az apartmanokban az alábbi berendezési tárgyakat biztosítjuk:
- beépített szekrények (polcos és akasztós)
- csillár
- függönyök
- mosogató
- hűtő
Egyszemélyes elhelyezés esetén a szoba berendezése – a felsoroltakon kívül – a beköltöző
lehetősége és feladata.
Kétszemélyes elhelyezés esetén a lakószobát teljes berendezéssel biztosítjuk, amely az előző
felsoroláson kívül a következő bútorokból áll:
- 2 db ágy
- 2 db éjjeliszekrény
- 1 db térelválasztó polc
- 2 db ruhásszekrény
- 2 db alacsony szekrény
- 2 db szék
- 2 db asztal
A komfortos berendezkedés érdekében minden lakónk magával hozhatja kedves dísztárgyait,
képeit, álló- és asztali lámpáit, korlátozottan könyveit és kisbútorait.
Tévét, rádiót, számítógépet, olvasólámpát, éjjeli fényt mindenki úgy használhat, hogy az ne
zavarja a környezetét sem egy-, sem kétszemélyes elhelyezés esetén.
Behozott szőnyeg használata csak abban az esetben javasolt, ha az nem okoz balesetveszélyt,
és tisztántartása megoldható.

