
Ścianki wystawiennicze 

Projektuje się dwie ścianki wystawiennicze o wymiarach 100x180 cm. 

Ścianki wykonane z profili aluminiowych w kolorze srebrnym mat. 

Wypełnienie białą płytą pcv, w górnym profilu zamontowany suwak z linką stalową oraz 

haczykiem o udźwigu do 10 kg. Ścianki należy wyposażyć w podstawy aluminiowe oraz 

oświetlenie górne umożliwiające właściwą ekspozycję zawieszonych przedmiotów. 

 

Wyżej wymienione ścianki należy ustawić zgodnie z projektem w dziale „sprzęty rolnicze”.  

Na powierzchni ścianek należy wyeksponować chomąta.  

 rysunek poglądowy ścianki wystawienniczej 

Postumenty 

Projektuje się 6 sztuk postumentów i stojak (postument).  

Elementy wystawiennicze zaprojektowano z płyt MDF w kolorze białym mat. Dopuszcza się 

wykonanie postumentów z płyty meblowej w kolorze białym lub w kolorze naturalnego drewna 

sosnowego o kolorystyce zbliżonej do koloru elementów konstrukcyjnych w budynku. 

Uwaga rysunki nie są szablonem.  

Wymiary i sposób wykonania postumentów w szczególności postumentu nr 6 mogą ulec 

drobnym modyfikacjom.  

 rysunek poglądowy postumentu 

 



Ścianka ekspozycyjna 

Wykonana z płyt MDF lub innego materiału dostosowanego do warunków użytkowania. Ściana 

ekspozycyjna winna być wyposażona w listwę do zamontowania systemu linkowego  

z możliwością przesuwu. System linkowy należy doposażyć w haki do zawieszenia obrazów  

w ramach. 

 

Ławki 

Projektuje się ławki drewniane wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 200x40x40 cm 

rysunek poglądowy ławki 

 

Szafa zabudowana 

Szafa wykonana na wymiar. Szafa czterosegmentowa. W jednym segmencie projektuje się 

wysuwany na prowadnicach blat pełniący rolę biurka. Szafa powinna posiadać część garderoby 

dla pracownika. Jeden z segmentów należy przeznaczyć na środki i sprzęty czystość . 

W szafie należy zamontować zamki. 

Korpus szafy projektuje się w kolorze sosny, fronty białe w kolorze ścian. Uchwyty w formie 

drewnianych listew.  

    rysunek poglądowy szafy 



Zabudowa szatniowa 

Projektuje się 20 szafek szatniowych zamykanych na klucz dla indywidulnych 

zwiedzających/uczestników warsztatów. Jedną szafkę dla grup zamykaną. Wieszaki na odzież 

wierzchnią mocowane do płyty, oraz dwa pojemniki – skrzynie w otwieranym wiekiem na 

obuwie ochronne. 

 

Stojaki informacyjne 

Do opisu kompletów eksponatów projektuje się stojaki informacyjne w formacie A4  

z aluminiową ramką do samodzielnego ustawienia pod wybranym kątem na stelażu 

umożliwiającym regulowanie wysokości. 

 

W celu opisu elementów posadowionych na postumentach projektuje się stojaki skośne z plexi 

w formatach A6, A7 i 60x30 mm 

 rysunek poglądowy stojaka informacyjnego 

 


