
ENOTE ZA MUZEJSKE PREDMETE - DOPOLNITEV 2

Enote za muzejske predmete so tlorisno L oblike, krajša stranica stoji na tleh
(predvideti kako se pano izravna v primeru neravnih tal), daljša pa na
kubusu, ki je bodisi sedež (nižja varianta), bodisi površina za interakcijo
(višja varianta). Sprednja stran panoja je v celoti pokrita z grafiko,
vertikalne stranske ploskve in zadnja stran krajše stranice pa so zaprti s
panelom.  Na vrhu enote je linijska LED luč za osvetlitev panoja.

Na enotah z muzejskimi predmeti se lahko pojavijo naslednji elementi:

 Poglobitev v osvetljeni niši
 Ekran
 Polica
 Vitrina

Material in obdelava

Pano
Material je 20mm iveral na ustrezni podkonstrukciji, v celoti prekrit z grafiko
na 3mm forexu, grafika gre čez robove forexa.
Ves viden iveral je v odtenku Kozmos siva U899 ST9 (proizvajalec Egger),
za nevidne dele se lahko uporabi poljuben iveral.
(Pomembno: zadnja, daljša stranica panoja za obiskovalce ni vidna.)

Podložni kubusi: stol ali površina za interakcijo
Material je 20mm iveral na ustrezni podkonstrukciji .
Ves viden iveral je v odtenku Kozmos siva (U899 ST9, proizvajalec Egger),
za nevidne dele se lahko uporabi poljuben iveral.

Luč i
Nosilci so izdelani iz pločevine debeline 5 mm, maske iz pločevine
debeline 1.5 mm, oboje barvano z barvo za kovino v odtenek RAL: 7021
Schwarzgrau.

Grafika
Vsa razstavna grafika je UV tisk na mat samolepilno folijo.
Grafika na elementih, ki se jih obiskovalci dotikajo (poglobitve - glej detajl
A, interakcija mumija: magneti - glej interakcije) je plastificirana.

Dodatno
Predvideti barvanje v stensko barvo RAL: 7021 Schwarzgrau  ca 15 kom
obstoječih kubusov iz fundusa NMS, dimenzij ca:  35x35x ca 60-100 cm
(višina variira) za postavitev predmetov v notranjosti obstoječih vitrin in
steklenih ograd, ki niso predmet javnega naročila.



LABORATORIJSKE ENOTE - DOPOLNITEV 2

Laboratorijske enote so sestavljene iz:

 Kubusa
 Laboratorijske mize (ev. s podaljškom za ekran)

Material in obdelava

Kubus
Kubusi so iz 20mm iverala na ustrezni podkonstrukciji. Če je potrebno za
stabilnost, naj se v dnu predvidi obtežitev). Predvideti način izravnave v
primeru neravnih tal. Vse stranice kubusa so pokrite z grafiko na 3 mm
forexu (grafika se zapogne čez rob forexa).  V nekaterih stranicah kubusov
so nameščene poglobitve.
Vsi izrezi v kubuse (za poglobitve, za vrtljivi pano) so iveral:  Kosmos siva
U899 ST9, proizavajalec Egger.

Laboratorijska miza
Miza je na kovinski konstrukciji iz pohištvenih profilov 30/30 mm, prašno
barvanih v odtenku RAL: 7021 Schwarzgrau. V kovinsko konstrukcijo so
izvrtane luknje za električne kable po dogovoru z oblikovalci in izvajalci za
elektriko.
Miza je izdelana iz iverala debeline 3 cm, zgornja površina je v odtenku
Alpin bela W1100 PM/ST2, robovi pa v odtenku Kozmos siva U899 ST9
(vse proizvajalec Egger).
Nad mizo je linijska LED luč (ni del JN), ki osvetljuje delovno površino s
poskusi. Na mizni ploskvi so pripravljeni elementi za poskuse.
Na kovinskem ogrodju je:

 Vrtljivi pano z zanimivostjo.

Pod mizno ploskvijo je po potrebi nameščena:

 Rešitev poskusa na izvleko.

2 laboratorijski mizi imata:

 Podaljšek za namestitev ekrana

Na mizni ploskvi so grafični elementi in elementi za interakcije.

Grafika
Vsa razstavna grafika je UV tisk na mat samolepilno folijo.
Grafika na elementih, ki se jih obiskovalci dotikajo (poglobitve - glej detajl
A, vrtljive kocke - glej detajla I in M, vsa grafika na laboratorijskih mizah,
vključno s skritimi rešitvami pod mizami - glej detajl J) je plastificirana.
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narodni muzej slovenije                       preteklost pod mikroskopom

risba:
merilo:                                             
list:
datum: 21. 06. 2017                        sodelavec:                tomaž budkovič

OPOMBE

- Kovinska konstrukcija za mizo je iz 30x30 mm pohištvenih profilov, prašno barvanih v odtenku RAL: 7021
Schwarzgrau (30 mm mizna plošča iz iverala je vijačena v to ogrodje).
- Vsi zvari so pobrušeni v prave kote.
- Na talnem delu okvira predvideti nogice/podložke iz gume ali podobno za izravnavo višinskih razlik tal.
- Vse mize bodo po končani razstavi v uporabi v obliki, kot je prikazana za Enoto 11  (torej brez kovinskega
ogrodja, ki sega nad nivo mize), zato je treba predvideti odstranitev zgornjega dela okvira pri ostalih enotah
in ustrezne zaključke na delu profila, kamor je bil ta montiran.
- Kovinske konstrukcije za vse mize morajo biti razstavljive na kose, ki jih je lahko skladiščiti (čimbolj
ravninske). Predlagamo, da je to narejeno na princip “nasadila” (oziroma ožje cevi, ki je navarjena v 30x30
mm cev in nato nasajena in privijačena v drug del 30x30 mm cevi), a izvajalcu je prepuščeno, da predlaga
najboljšo možno rešitev.
- Načrt prikazuje zaželeno minimalno konstrukcijo, ki pa jo je potrebno testirati na prvem izvedenem komadu
pred izdelavo ostalih in jo pokazati oblikovalcem. Če se izkaže, da je konstrukcijo potrebno kakorkoli
ojačati/spremeniti, je to treba narediti v dogovoru z oblikovalci.
- Za stabilnost in varnost mize odgovarja izvajalec.
- V kovinske konstrukcije so izvrtane luknje za električne kable po dogovoru z
oblikovalci in izvajalci za elektriko.
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narodni muzej slovenije                       preteklost pod mikroskopom

risba:
merilo:                                             
list:
datum: 21. 06. 2017                        sodelavec:                tomaž budkovič

 - dopolnitev 2

grafika na podlagi
(3 mm forex)
zapognjena čez robove

držalo - ploščato železo debeline 5 mm, prašno
barvano v odtenek RAL 7021 Schwarzgrau

kovinski zavihki za vijačenje v podlago z zadnje strani

LED trak 4000 K

PREREZ POGLED

zadnja stran - vidne ploskve - iveral, odtenek
Kozmos siva U899 ST9 (proizvajalec Egger)
ploskve, ki obiskovalcem niso vidne - poljuben iveral

difuzor iz mlečnega pleksi stekla ustrezne debeline
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narodni muzej slovenije                       preteklost pod mikroskopom

risba:
merilo:                                             
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datum: 21. 06. 2017                        sodelavec:                tomaž budkovič

 - dopolnitev 2

TLORIS STRANSKI POGLED

ČELNI POGLED

grafika na podlagi 38/15 cm
(3 mm forex) zapognjena čez robove

držalo iz 10 mm iverala - odtenek Kozmos
siva U899 ST9 (proizvajalec Egger)

 3 cm zavihek iz 10 mm iverala - odtenek
Kozmos siva U899 ST9 (proizvajalec Egger)

 3 cm zavihek iz 10 mm iverala - odtenek
Kozmos siva U899 ST9 (proizvajalec Egger)




