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Egri Törvényszék bővítése
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Kivitelező:
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2015.03.06. / 2018.02.28.
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Projekt rövid leírása:
A projekt keretében megvalósult az Eger, Barkóczy u.
1. szám alatt található „Törvényház” épületének teljes
rekonstrukciója és bővítése.
A kivitelezés során a következő főbb építési munkák
kerültek elvégzésre:
Elkészült a meglévő épületszárnyak belső tereinek
komplett felújítása és rekonstrukciója, valamint részleges átalakítása, válaszfalak, nyílások áthelyezése.
A külső homlokzatok komplett felújítása és rekonstrukciója keretében utólagos homlokzati hőszigetelés
készült, valamint kialakításra került az épület belső oldali hőszigetelése és az utólagos vízszigetelés.
Törvényház utcai belső udvarban külön dilatációs egységet képező épületbővítés történt részlegesen alápincézett, földszintes, lapos tetős, pinceszinten vasbeton főfalas, földszinten vasbeton vázas kitöltő falas
kialakítással.
Beépítésre került a tetőtér új acélszerkezetű keretrendszerrel, acél szelemenekkel, a régivel megegyező
hajlásszöggel, a belső udvari homlokzatok megemelésével, új monolit vasbeton födémmel, galéria szinttel.
Korhű homlokzati nyílászárók és ablakok készültek és
kerültek elhelyezésre, valamint a feladatok részét képezte a belső nyílászárók és ajtók beépítése, előtéri
bejárati márványlépcső burkolat újra gyártása, stukkók levélmotívumainak aranyozása és a díszek díszítőszobrász restaurálása.

Az épület – Egri Járásbíróság udvarával szomszédos –
északi szárnyának fő traktusában új 3 karú vasbeton
lépcső és felvonó készült a földszinttől az új tetőtéri
szintig. Az épület nyugati szárnyában meglévő 3 karú
lépcső orsóterébe új felvonó került elhelyezésre.
A villamossági és gépészeti munkák keretében elvégzésre kerültek az épület tűzjelző rendszerének és
összetett vagyonvédelmi rendszerének nyomvonal
építési munkái a védőcsövezés kiépítésével, illetve
a kapcsolódó járulékos és helyreállítási munkákkal
együtt.
Elkészült a komplett gépészeti és elektromos átalakítás, továbbá kiépült a csapadékvíz hasznosító rendszer, valamint a komplex épületautomatikai és a napelemes rendszer.
Az építési munkák mellett a projekt részét képezték
a belsőépítészeti feladatok is, iparművészeti lámpák
gyártása és elhelyezése, történeti antik, vagy stíl-bútorok restaurálása, asztalosipari belsőépítészeti kialakítás, valamint az általános bútor beszerzés.

Az Eurout Kft. főbb feladatai:
Műszaki ellenőri feladatainak ellátása.
Tervellenőri feladatok ellátása.
Használatba vétellel kapcsolatos feladatok ellátása.
Utófelülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok ellátása.
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