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Projekt rövid leírása:
A projekt keretében felújításra került az épület ”kastély szárny” elnevezésű részének minden szintje.
A pinceszint alap- és falmegerősítése mellett elkészült
a téglafalak falszárításos módszeren alapuló falszigetelése a pince és a lábazati szinten.

A szakipari munkák során megújult a kastély szárny
minden helyisége, valamint a turisztikai program részeként kialakításra került egy kávézó a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségekkel együtt.
Felújításra került az épületszárny teljes épületgépészete, ezen belül a víz-csatorna, az elektromos hálózat, a fűtés és szellőző rendszer. Az alapvezetékek
jelentős része egy újonnan épült vasbeton padlócsatorna rendszerbe kerültek elhelyezésre, amely a pince
padlószintje alatt került kialakításra.
Megújult a kastély 26 hektáros parkja, a korábban kiszáradt mesterséges tó ismét működővé vált a hozzá
tartozó vízfeltöltő és levezető rendszer segítségével.
Kiépítésre került az öntöző hálózat és megújultak a
parkon belüli vízi közművek.
A bejárat környezetében felújításra került a zúzottköves behajtó út és környezete új növénytelepítésekkel.
A park egyes részeiben a látogatók számára különböző látványelemek kerültek elhelyezésre. Ilyenek a
hintapark és a hintaszigetek. Ezeken a helyeken különböző hintaágyak és függőágyak és kuckók kerültek
elhelyezésre, az arra alkalmas fákon.

Eurout Kft. főbb feladatai:
A kastély szárnyban két gócpontra felfűzve megtörtént az épületszerkezetek gombamentesítése, mely
egy szakértői vélemény alapján főleg a könnyező házigomba fertőzést kezelte, illetve szűntette meg.

Műszaki ellenőri feladatainak ellátása.
Pótmunkák ellenőrzése

A korabeli fotók és kutatások eredményeinek felhasználásával megépítésre került az épület korábban lebontott télikertje.
Restaurátori munkák keretében minden kőlépcső, dísz
és mozaik burkolat felújításra került, csakúgy, mint a
lépcsőkhöz kapcsolódó öntöttvas korlátok, valamint a
kastély lenyűgöző könyvtár helyiségének és az „Ősök
csarnokának” pazar faburkolata és bútorai. Az archív
fotók alapján helyenként helyreállításra kerültek a hiányzó bútorok is.
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