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Prikaz osvetljenih silhuet metalurških peči
skozi zgodovino nadvladuje vhod v razstavo

V VEDNOST

Vizualizacija je del idejnega načrta, posamezni elementi so se izvedbeno
še nekoliko spremenili
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Vizualno razgiban prostor
povežeta velika projekcija
in zvoki iz industrijske proizvodnje

V VEDNOST

Vizualizacija je del idejnega načrta, posamezni elementi so se izvedbeno
še nekoliko spremenili
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Vsak del razstavne zgodbe je predstavljen z
drugačnim razstavnim elementom

V VEDNOST

Vizualizacija je del idejnega načrta, posamezni elementi so se izvedbeno
še nekoliko spremenili
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LEGENDA

ELEMENTI IZ ZALOGE NMS -
potrebno samo namestiti na lokacijo

PREDELANI ELEMENTI IZ ZALOGE NMS -
potrebno predelati in namestiti na lokacijo

NOVI ELEMENTI -
potrebno izdelati in namestiti na lokacijo

V vitrina
KU kubus
LS L stena
P podstavek
SO steklena ograda
DM dolga miza
PP projekcijska površina
UI uvodna izkušnja
N inštalacija nebo s satelitom
PZO podstavek za oblačila
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Elementi, v katerih je električna napeljava iz mreže na
višini ca. 620 cm ali talnih vtičnic;

 V označenih elementih je potrebno pripraviti vhodno
mesto za napeljavo elektrike, znotraj elementa pa
vso potrebno razpeljavo za delovanje predvidenih
naprav (osvetlitev, multimedia)

 Napeljava elektrike do elementa ni del razpisa
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Izdelati je potrebno naslednje elemente:

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških peči

Razvoj metalurških peči je predstavljen s tremi silhuetami razvojnih faz, ki so
narejene iz škatlastih kovinskih profilov z notranjo osvetlitvijo: Silhuete so med
seboj povezane in pritrjene v steno atrija. Stojijo na podstavku, na katerem sta
tudi dva sedeža za ogled virtualne izkušnje z VR očali in slušalkami in maketa
antične peči, ki jo izdelajo v muzeju NMS. Na silhueto peči vizavi sedežev sta
montirani polici za očala za VR.

Višji dve silhueti potekata skozi obstoječo mrežo iz jeklenic. Možna je tudi
dodatna učvrstitev silhuet vanjo.

DM - dolge mize DM1, DM2, DM3

Metalurške tehnologije so predstavljene na treh elementih - “dolgih mizah”, ki so
izdelane iz iverala črne barve in črno barvane kovinske konstrukcije. Na njih so
grafični panoji (vertikalni in poševni), polica za razstavljanje eksponatov
(zgornja površina bela, ostale črne) in vitrine (vdelane v podnožje ali na polici).

Dolge mize so narejene iz segmentov. Vitrine se v podnožje lahko vlagajo kot
ločeni elementi.  Notranjost vitrin je iz belega iverala, robovi, v katere se vijači
pleksi, pa so črni.

DS - debele stene DS1, DS2, DS3, DS4

Zgodovinski pregled metalurgije je predstavljen na štirih debelih stenah iz iverala
na ustrezni podkonstrukciji.

3 kom - DS1, DS2 in DS4 - imajo vdelano vitrino. DS4 je zrcalna različica DS1 in
DS2.
1 kom - DS3 - ima podaljšek.

Na debele stene je potrebno, kjer je označeno v načrtih, montirati:

 tablične računalnike (same naprave niso del razpisa)
 “zanimivke” (potrebno izdelati po načrtu)

Podstavki

Za razstavljanje eksponatov je potrebno izdelati 17 kom novih podstavkov iz
iverala na podkonstrukciji različnih dimenzij. Nekateri izmed njih bodo nosili
predmete težke 500kg, zato je potrebno podkonstrukcijo primerno ojačati in jo
narediti tako, da je možna namestitev predmeta na podstavek z ročnim
viličarjem.

Inštalacija 'nebo s satelitom'

Maketa prvega slovenskega satelita bo obešena z jeklenicami na obstoječo
mrežo iz jeklenic (v=ca. 620cm). Za podlago je treba izdelati in namestiti
površino iz črne lycre na podokvirju, ki je tudi obešen v obstoječo mrežo in lahko
tudi uprt v steno atrija. Obešalna mesta za maketo satelita na obstoječo mrežo so
tlorisno izven območja podokvirja za lycro. V lycri so LED lučke, ki ponazorijo
zvezdno nebo.

Projekcijska površina

Izdelati in namestiti je potrebno projekcijsko površino  - napeto tkanino na skriti
podkonstrukciji in jo montirati v višini oken prvega nadstropja.

Zanimivke

Na vse debele stene, nekatere L stene, vse dolge mize in nekatere kubuse so
nameščene t.i. “zanimivke” - interakcije, skupaj 14kom. Njihova točna lokacija je
na načrtih že določena na vseh elementih, razen na dolgih mizah - tu bodo
locirane na poševnih grafičnih površinah, točne lokacije bodo znane kasneje.
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- celota

silhuete peči -
škatlasti profili
200/100 mm

pozicija na razstavi

povezave - kovinske
cevi premera min. 20 mm
barvano v belo

1 kom - UI - uvodna izkušnja s silhuetami
metalurških peči

izdelati in namestiti na lokacijo

povezava s steno
atrija - kovinske cevi

premera min. 20 mm
barvano v belo

stena atrija
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novi elementi
UI - pritrjevanje in učvrstitev
/

08

pozicija na razstavi

silhuete peči - škatlasti profili 200/100 mm

stabilizatorji - kovinske cevi premera 20 mm (ali več -
po presoji izvajalca)

obstoječa mreža iz jeklenic na višini ca. 620 cm
za morebitno dodatno učvrstitev elementa

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov
- izvajalec poskrbi da so konstrukcije izvedene tako, da ne pride do povesov/raztegov in posledično do pokanja barve
- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških
peči

pritrjevanje in učvrstitev
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- spodnji del

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

sedež za virtualno izkušnjo
kovinska polica za
odlaganje VR očal

maketa antične peči
(izdela NMS) siljueta peči

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških
peči

spodnji del
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- spodnji del - merski načrt

stabilizatorji - kovinske cevi premera 20 mm (ali več -
po presoji izvajalca), barvano v belo
na koncih cevi so navarjene kovinske

plošče min. 10/10 cm (ali več - po presoji izvajalca)
za sidranje v steno atrija, barvane v belo;

dolžino elementov prilagoditi situaciji na lokaciji

sedež
glej detajl B

kovinska ograja
glej detajl B

silhuete peči - škatlasti profili 200/100 mm
glej detajl A

 kovinska polica za odlaganje VR očal
glej detajl A

podstavek - črn iveral, monoliten izgled
v podstavku so multimedijske naprave

in elektro oprema

maketa antične peči (izdela NMS)

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških
peči

spodnji del - merski načrt
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detajl A

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

kovinska polica iz pločevine ustrezne debeline za
odlaganje VR očal 30/25/4 cm (š/g/v), barvana v črno;

vijačena na profil; vogali rahlo zaobljeni
talni zaključek - kovinska ploščica ustrezne debeline

z izvrtinami za električne kable (skrito v vogalih)

škatlasti profili 200/100 mm iz pločevine
ustrezne debeline s 60 mm cezuro za luč

zunanjost prašno barvana v črno
notranjost prašno barvana

v rdečo RAL 3020 Verkehrsrot

skriti LED trakovi - rdeča svetloba

kovinska polica za
odlaganje VR očal

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških
peči
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detajl B

pozicija na razstavi

pogled 2pogled 1

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

kovinska ograja - ploščato železo 40/10 mm
stikano pod kotom 45°
prašno barvano v črno
zvari brušeni in kitani

kovinska ploščica debeline 10 mm
prašno barvano v črno

varjeno na ograjo, zvari brušeni in kitani
z vgreznimi vijaki vijačeno na podlago

kovinska ploščica debeline 10 mm
prašno barvano v črno

varjeno na ograjo, zvari brušeni in kitani
z vgreznimi vijaki vijačeno na podlago

sedež 40/40/40 cm -
črn iveral, monoliten izgled
skrito pritrjen na podstavek

sedež 40/40/40 cm -
črn iveral, monoliten izgled
skrito pritrjen na podstavek

UI - uvodna izkušnja s silhuetami metalurških
peči

kovinska ograja - ploščato železo 40/10 mm
stikano pod kotom 45°
prašno barvano v črno
zvari brušeni in kitani
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 - celota

1 kom - DM1 - dolga miza iz iverala s polico na
kovinskih nosilcih, grafičnimi panoji in
vitrinami

izdelati in namestiti na lokacijo

pogled 1

pogled 2

vitrine

vitrina

vitrine

vitrina

poševni grafični panovertikalni grafični pano
(grafična folija na 3mm
forexu; folija se
zapogne čez rob forexa);
na vse 4 površine
stranic, v celoti

vertikalni
grafični pano

razstavna polica

poševni grafični panorazstavna polica

pozicija na razstavi
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vitrina 170/46/70
(š/g/v) - notranja mera

vitrina 70/90/80
(š/g/v) - notranja
mera

vitrina 73/86/70
(š/g/v) - notranja
mera

vitrina 90/86/70 cm
(š/g/v) - notranja mera

vitrina 105/86/70 cm
(š/g/v) - notranja mera

vitrina 71/86/70
(š/g/v) - notranja
mera

vitrina 89/40/35 cm
(š/g/v) - notranja mera

vitrina 81/86/70 cm
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 - merski načrt 1

DM1 - dolga miza - merski načrt  1

pozicija na razstavi
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 - merski načrt 2

DM1 - dolga miza - merski načrt  2

pozicija na razstavivhodno mesto za napeljavo elektrike
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novi elementi
DM1 - prerez D-D
1:25

16

pozicija na razstavi

prerez D-D

LED trak v vrtljivem kovinskem
U profilu bele barve

pleksi ustrezne debeline, vijačen na podlago -
črn ABS trak -

z vijaki s pokrovčki
(glej sliko)

dno in obe steni vitrine - bel iveral

            POZOR:
ABS robni trak površine, v katero
se vijači pleksi je črne barve

iveral d=40mm - zgornja površina bela,
spodnja površina in ABS robni trakovi črni

DM1 - dolga miza

prerez D-D
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novi elementi
DM1 - prerez E-E
1:25

17

pozicija na razstavi

prerez E-E

LED trak v vrtljivem kovinskem
U profilu bele barve

pleksi ustrezne debeline, vijačen na podlago -
črn ABS trak -

z vijaki s pokrovčki
(glej sliko)

dno, strop, stene in ozadje vitrine - bel iveral

            POZOR:
ABS robni trak površine, v katero
se vijači pleksi je črne barve

bel iveral d=20mm
s črnimi robnimi ABS trakovi

vanj vijačen pleksi pokrov
ustrezne debeline
(vijaki s pokrovi,
glej fotografijo)

iveral d=40mm - zgornja površina bela,
spodnja površina in ABS robni trakovi črni

kovinska podložna plošča 20/20 cm
ustrezne debeline, prašno barvana v črno
s spodnje strani z vgreznimi vijaki
vijačena na iveral

maska iz kovinske
pločevine ustrezne
debeline, prašno
barvana v črno;
na obeh konceh zaprta;
v zgornjem kotu linijsko
LED svetilo 3000K

skrito speljan črn
električni kabel

10 mm črn iveral širine 30 cm; na celotno čelno
površino lepljena grafična folija

črn iveral, monoliten izgled

poln kovinski profil 5x20mm, prašno barvan v črno
vijačen na mizo z vgreznimi vijaki

pohištven profil
20/40 mm,
prašno barvan v črno

DM1 - dolga miza

prerez E-E



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina
del:                                                                                  zavod TRANS
risba:
merilo:                                                avtorica:               sanja jurca avcı
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

novi elementi
DM1 - vitrina pod grafičnim panojem
1:25

18

pozicija na razstavi

DM1 - dolga miza

vitrina pod grafičnim panojem



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 - celota

1 kom - DM2 - dolga miza iz iverala s polico na
kovinskih nosilcih, grafičnimi panoji in
vitrinami

izdelati in namestiti na lokacijo

pozicija na razstavi

pogled 1

pogled 2

vitrina

vitrina

vertikalni grafični pano
(grafična folija na 3mm
forexu; folija se
zapogne čez rob forexa);
na vse 4 površine
stranic, v celoti

vertikalni
grafični pano

poševni grafični panorazstavna polica obstoječa mreža
iz Krope na

novem nosilcu

poševni
grafični pano

razstavna polica

obstoječa mreža
iz Krope na

novem kovinskem nosilcu
 (2X L profil 100/100 mm
dolžine 20 cm, prašno

barvano v belo,
z vgreznimi vijaki
zvijačeno skupaj

in na polico
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 - merski načrt 1

pozicija na razstavi

DM2 - dolga miza

merski načrt 1
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 - merski načrt 2

pozicija na razstavi

DM2 - dolga miza

merski načrt 2

vhodno mesto za napeljavo elektrike
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 - celota in merski načrt

pozicija na razstavi

1 kom - DM3 - dolga miza iz iverala s polico na
kovinskih nosilcih in grafičnimi panoji; celota in
merski načrt

izdelati in namestiti na lokacijo

vertikalni grafični pano
(grafična folija na 3mm

forexu; folija se
zapogne čez rob forexa);

na vse 4 površine
stranic, v celoti

poševni
grafični pano

razstavna polica

vhodno mesto za
napeljavo elektrike
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pogled 2pogled 1

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

vgrajena vitrina 46/238/50 cm (š/v/g)
notranjost - bel iveral, glej detajl C

zadnja stranica je v celoti
pokrita z grafično folijo

'zanimivka'črn iveral

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez robove forexa)

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez robove forexa)

tablični računalnik v
zaščitnem ohišju

črn iveral,
monoliten izgled

2 kom - DS1, DS2 - debela stena
iz iverala na podkonstrukciji

izdelati in namestiti na lokacijo

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pogled 2pogled 1

pozicija na razstavi

vgrajena vitrina 46/238/50 cm (š/v/g)
notranjost - bel iveral, glej detajl C

zadnja stranica je v celoti
pokrita z grafično folijo

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

'zanimivka' črn iveral, monoliten izgledčrn iveral

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez robove forexa)

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez
robove forexa)

tablični računalnik v
zaščitnem ohišju

1 kom - DS4 - debela stena
iz iverala na podkonstrukciji

izdelati in namestiti na lokacijo

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 C

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

DS1, DS2, DS4 - debele stene

detajl C

vertikalni prerez horizontalni prerez

vijačeno na podlago -
črn ABS trak -

z vijaki s pokrovčki
(glej sliko)

črn iveral

črn robni ABS na obodu vitrineLED trak v vrtljivem kovinskem
U profilu bele barve

LED trak v vrtljivem kovinskem
U profilu bele barve

daljši stranici v celoti pokriti z
grafiko na 3 mm forexu

(grafika se zapogne
čez robove forexa)

dno, strop, stene in ozadje vitrine - bel iveral

            POZOR:
ABS robni trak površine, v katero
se vijači pleksi je črne barve

na celotno zadnjo stranico
je nalepljena grafična folija

na celotno zadnjo stranico
je nalepljena grafična folija
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pogled 2

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

pogled 1

'zanimivka'
črn iveral,
monoliten izgled

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez robove forexa)

daljša stranica v celoti pokrita
z grafično folijo na 3mm forexu
(folija se zapogne čez robove forexa)

tablični računalnik v
zaščitnem ohišju

črn iveral,
monoliten izgled

'podaljšek' - vse tri stranice
grafična folija na 3 mm forexu

 (folija se zapogne čez
robove forexa)

na podkonstrukciji iz iverala
glej detajl D

1 kom - DS3 - debela stena
iz iverala na podkonstrukciji

izdelati in namestiti na lokacijo

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

vertikalni prerez
horizontalni prerez

črn iveral

'podaljšek' - grafična
folija na 3 mm forexu

(folija se zapogne
čez robove forexa)
na podkonstrukciji

iz iverala

črn ABS trak

'podaljšek' - grafična
folija na 3 mm forexu
(folija se zapogne
čez robove forexa)
na podkonstrukciji
iz iverala

DS3 - debela stena

detajl D
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

1 kom - P31 - podstavek monolitnega izgleda
iz iverala, na podkonstrukciji:

obe pokončni stranici 200/192 cm: bela
vse ostale stranice: črna

Izdelati in postaviti na lokacijo



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

1 kom: dim: 125x100x10cm (P15); nosilnost
500kg!

4 kom: dim: 75x75x75cm (P18, P20, P27 in
P28); nosilnost 200kg!

2 kom: dim: 75x75x10 (P21, P26); nosilnost
500kg!

1 kom: dim: 200x75x50cm) (P25); nosilnost
500kg!

1 kom: dim: 180x75x10cm) (P22); nosilnost
200kg!

Pri podstavkih z veliko nosilnostjo po možnosti
predvideti podkonstrukcijo, ki omogoča
namestitev težkega eksponata z ročnim
viličarjem  in nasprotni - daljši stranici -
montažni za naknadno namestitev

Izdelati in postaviti na lokacijo 16 kom novih
podstavkov monolitnega izgleda iz iverala,  na
podkonstrukciji:

zgornja stranica: bela
stranske stranice: črna

od tega so:

1 kom:  dim: 100x100x10cm (P2);  nosilnost
200kg!

1 kom: dim: 40x40x95cm (P3)

2 kom: dim: 100x100x 75cm (P6 in P11);
nosilnost 200kg!

2 kom: dim: 105x35x10cm (P12 in P13);
nosilnost 500kg!

1 kom: dim: 125x100x75cm (P14); nosilnost
500kg!
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

1 kom - N - inštalacija 'nebo s satelitom'

Podokvir z napeto črno lycro. V lycri so LED
svetila za ponazoritev zvezd (glej fotografijo
podobne inštalacije).

Izdelati in obesiti na obstoječo mrežo (višina je
ca. 620 cm)

Na mrežo z jeklenicami obesiti tudi 1 kom
obstoječo maketo satelita dimenzij 60/60/40
cm, teža 15 kg. Obešalna mesta na obstoječo
mrežo so tlorisno izven območja podokvirja za
lycro.

jeklenica maketa satelitaobstoječa
mreža iz
jeklenic

KU6
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

1 kom - PP -  projekcijska površina
(zgornji rob se poravna z zgornjim robom
okenskih zaključkov)

Projekcijska površina je izdelana iz napete
tkanine na skriti podkonstrukciji.

Izdelati in montirati na lokacijo



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

14 kom 'zanimivk' izdelati za elemente KU2,
KU4, KU5, LS2, LS3, LS5, LS6, DS1, DS2, DS3,
DS4, DM1, DM2, DM3; od tega 11 kom
pokončni format in 3 kom ležeči format

 enostranski tisk na A5 format 3mm forex
 število listov max.5
 listi so perforirani in pritrjeni na kovinske

obročke (tip potrditi z oblikovalci)

pritrditi na element



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

                                                      

datum: 17. 06. 2019                        sodelavec:                tomaž budkovič

Za potrebe razstave Ko zapoje kovina je potrebno prilagoditi naslednje
obstoječe elemente iz zaloge NMS

Kubusi

Na vse obstoječe kubuse je potrebno namestiti novo grafiko.

Na obstoječe kubuse  je potrebno, kjer je označeno v načrtih, montirati:

 tablične računalnike (same naprave niso del razpisa)
 “zanimivke” (potrebno izdelati po načrtu)
 vdelati računalniški ekran (obstoječ)

L stene

Za predstavitev  metalurških materialov so uporabljene obstoječe alu L
konstrukcije iz zaloge NMS. Trikrat je konstrukcija uporabljena samostojno,
trikrat pa dvojno. V ta namen jo je potrebno spojiti vertikalno eno na drugo in v
sidrati v obstoječo mrežo iz jeklenic (na v=ca.620cm)

Na obstoječe L stene je potrebno, kjer je označeno v načrtih, montirati:

 tablične računalnike (same naprave niso del razpisa)
 “zanimivke” (potrebno izdelati po načrtu)
 vdelati 32” ekrane (obstoječe)
 vdelati nove vitrine (po načrtu)

Za vdelavo ekranov in vitrin je potrebno prilagoditi osnovno konstrukcijo. Poleg
tega je treba za ekranom narediti del grafike na forexu na magnete za dostop do
ekrana.

Na eni L steni se predvidi odprtina v grafiki (30x30cm) za vpogled v notranjost
konstrukcije.

Vitrine

3kom vitrin iz zaloge NMS   je potrebno vizualno prilagoditi izgledu ostalih
vitrin, ki so uporabljene na razstavi.  Vse vidne dele je potrebno pokriti s črnim
forexom.

Podstavki

14 kom podstavkov različnih dimenzij iz zaloge NMS je potrebno kitati in barvati
s stensko barvo
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

tablični računalnik v zaščitnem ohišju

pozicija na razstavi

'zanimivka'

3 kom - KU2, KU4, KU6 -
obstoječi kubusi iz zaloge NMS

prilagoditev:

 izdelava in namestitev grafike (grafična
folija na 3mm forexu; folija se zapogne čez
rob forexa); na vse 4 površine stranic, v
celoti

 namestitev tabličnega računalnika v
zaščitnem ovoju (z vso potrebno napeljavo)

 namestitev “zanimivke”

postaviti na lokacijo

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

, KU3
OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

pozicija na razstavi

2 kom - KU1, KU3 -
obstoječi kubusi iz zaloge NMS

prilagoditev:

 izdelava in namestitev grafike (grafična
folija na 3mm forexu; folija se zapogne čez
rob forexa); na vse 4 površine stranic, v
celoti

postaviti na lokacijo
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

pozicija na razstavi

tablični računalnik v zaščitnem ohišju

22'' računalniški zaslon;
velikost izreza prilagoditi velikosti slike

1 kom - KU6 - obstoječ kubus iz zaloge NMS

prilagoditev:

 izdelava in namestitev grafike (grafična
folija na 3mm forexu; folija se zapogne čez
rob forexa); na vse 4 površine stranic, v
celoti

 namestitev tabličnega računalnika v
zaščitnem ovoju (z vso potrebno napeljavo)

 izdelava odprtine in ogrodja za namestitev
22” računalniškega ekrana z vsemi
pripadajočimi napravami in napeljavami
za delovanje (v izrezu se grafična folija
zapogne čez rob forexa; izrez v iveralu se
zarobi s črnim ABS trakom)

postaviti na lokacijo

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

Obstoječe L konstrukcije iz ALU profilov iz zaloge NMS. Na razstavi Ko zapoje kovina uporabimo 9 kom, 3x enojno
konstrukcijo in 3x dvojno - spojeno vertikalno, eno nad drugo.
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 

pozicija na razstavi

tablični računalnik v zaščitnem ohišju32'' obstoječi zaslon iz
zaloge NMS, velikost
izreza prilagoditi velikosti
slike

pogled 2pogled 1

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

izrez v grafiki za dostop
do zaslona

vitrina 60/30/30 cm (š/v/g)

'zanimivka'

3 kom - LS1, LS4, LS6 -
obstoječe L stene iz zaloge NMS

prilagoditev:

 izdelava in namestitev grafike (grafična
folija na 3mm forexu; folija se zapogne čez
rob forexa); na vse 4 čelne površine stranic
in 2 stranski, v celoti

 namestitev tabličnega računalnika v
zaščitnem ovoju (z vso potrebno napeljavo)

 namestitev “zanimivke” na LS6, pozor: LS1
in LS4 nimata “zanimivke”

 izdelava odprtine  (v izrezu se grafična
folija zapogne čez rob forexa) in ogrodja
za namestitev 32” ekrana z vsemi
pripadajočimi napravami in napeljavami
za delovanje); na stranici za ekranom naj
bo del grafike možno odstraniti za
morebiten dostop); detajl E

 montaža vitrine z morebitno prilagoditvijo
obstoječe podkonstrukcije; detajl F

postaviti na lokacijo
opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

pogled 2pogled 1

pritrditev na obstoječo mrežo iz jeklenic

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

'zanimivka'

32'' obstoječi zaslon iz
zaloge NMS, velikost
izreza prilagoditi velikosti
slike

vitrina 60/30/30 cm (š/v/g) tablični računalnik v zaščitnem ohišju

izrez v grafiki za
dostop do zaslona

LS2, LS3, LS5 - dvojne L stene
3X2 kom obstoječe L stene iz zaloge NMS

prilagoditev:

 sestaviti dve L steni eno nad drugo; detajl H
 izdelava in namestitev grafike (grafična folija na

3mm forexu; folija se zapogne čez rob forexa); na
vse 4 čelne površine stranic in 2 stranski, v celoti

 namestitev tabličnega računalnika v zaščitnem
ovoju (z vso potrebno napeljavo)

 namestitev “zanimivke” na LS6, pozor: LS1 in LS4
nimata “zanimivke”

 izdelava odprtine  (v izrezu se grafična folija
zapogne čez rob forexa) in ogrodja za namestitev
32” ekrana z vsemi pripadajočimi napravami in
napeljavami za delovanje); na stranici za ekranom
naj bo del grafike možno odstraniti za morebiten
dostop); detajl E

 montaža vitrine z morebitno prilagoditvijo obstoječe
podkonstrukcije; detajl F

postaviti na lokacijo in pritrditi na obstoječo mrežo iz
jeklenic (višina ca. 620 cm od tal); detajl G

opomba: vhodno mesto za napeljavo
   elektrike predvideti v sredini

zgornje ploskve
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

alu cevi podkonstrukcij iz zaloge NMS
vijačene skupaj na razdaljah ca. 30 cm

senčna fuga med grafičnimi panoji zgornje in spodnje stene

alu cevi podkonstrukcij iz zaloge NMS vijačene skupaj

zgornja L stena

spodnja L stena

LS2, LS3, LS5 - dvojne L stene

detajl H

prilagoditev:

 vijačenje alu profilov spodnje in zgornje
obstoječe podkonstrukcije na razdalji ca.
30 cm

prečni prerez
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narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

skrit LED trak 3000 K

pokrov iz 6 mm kaljenega stekla

spodnja polica - črn iveral
zarobljen s črnim ABS trakom

prerez pogled

tloris

stranice iz belega iverala

nevidno vijačeno s spodnje strani

zadnje steklo z zadnje strani
barvano belo

podkonstrukcija

grafika (grafična folija na 3 mm forexu,
folija se zapogne čez robove forexa)

strop iz belega iverala

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

LS1-LS6 - L stene - detajl F

prilagoditev:

 morebitna predelava
alu konstrukcije

 izdelava in montaža 6
kom novih vitrin
skupaj z osvetlitvijozgornja polica - bel iveral

zarobljen s črnim ABS trakom



20

dimenzije izreza prilagoditi dimenzijam slike

narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pogled prerez

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

LS1-LS6 - L stene - detajl E

6X vgradnja obstoječega 32'' zaslona - detajl E

prilagoditev:

 vgraditev ekrana z upoštevanjem vseh
potrebnih napeljav za delovanje

 morebitna prilagoditev alu konstrukcije
 del grafike za ekranom snemljiv za
potrebe vzdrževanja

32'' zaslon iz zaloge NMS

tloris

32'' zaslon iz zaloge NMS

grafika (grafična folija na 3 mm forexu,
folija se zapogne čez robove forexa)

hrbtna stranica - grafika
(grafična folija na 3 mm forexu,

folija se zapogne čez robove forexa)
pritrjeno na magnete zaradi možnosti

demontaže (vzdrževanje)

podkonstrukcija za montažo zaslona,
potrebno prilagoditi specifikacijam ekrana

32'' zaslon iz zaloge NMS



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

LS2, LS3, LS5 - L stene

detajl G

varovanje dvojnih L sten s pritrjevanjem na
obstoječo mrežo iz jeklenic

vsaka dvojna L stena je na mrežo varovana
vsaj 4X

jeklenica obstoječe mreže

Jeklenica - pritrjena na zgornji alu
profil podkonstrukcije L stene.

zanka iz jeklenice za pritrjevanje
na obstoječo mrežo

fiksiranje - dve kovinski ploščici ustrezne
debeline velikosti ca. 50/75 mm (š/v)

zvijačeni skupaj s štirimi vijaki

kovinska objemka



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

3 kom - V1, V18, V21 -
vitrine iz zaloge NMS

prilagoditev:

 vse vidne dele: spodnji in
zgornji okvir ter talno ploskev
pokriti s črnim forexom (po
dogovoru z oblikovalci)

postaviti na lokacijo



VHOD IZHOD

narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

pozicija na razstavi

14 kom podstavkov iz zaloge NMS

kitati, barvati s stensko barvo

od tega:

4 kom:  dim: 65x35x73cm (P5, P16, P19, P24)
8 kom:  dim: 35x35x105cm (P1, P4, P7, P8,
P9, P10, P17, P23)

vse stranice: črna
zgornja ploskev: bela

in

2 kom:  dim: 50x50x200cm (P 29 in P30)

ena stranica: črna
tri stranice: bela

postaviti na lokacijo



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

                                                      

datum: 17. 06. 2019                        sodelavec:                tomaž budkovič

Na predvideno lokacijo je potrebno postaviti naslednje elemente:

18 kom obstoječih vitrin
1 kom obstoječi obešalnik za zaščitna oblačila
6 kom obstoječih steklenih ograd (tudi sestaviti)



pozicija na razstavi

narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 iz zaloge NMSOPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

vitrina dimenzij 50/50/200 cm (š/g/v)
Število: 14
Predvideno število steklenih polic: 28

vitrina dimenzij 80/50/200 cm (š/g/v)
Število: 4
Predvideno število steklenih polic: 6

18 kom - V2-V20 (razen V18)- obstoječe vitrine
iz zaloge NMS

postaviti na lokacijo



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 iz zaloge NMS
SO1-SO6

OPOMBE
- pred izdelavo vse mere preveriti na licu mesta in na morebitna neskladja opozoriti oblikovalce
- izvajalec prevzema odgovornost za brezhibno in varno delovanje vseh izdelanih in montiranih elementov

- izvajalec del se mora pri svojem delu usklajevati z izvajalci osvetlitve in multimedije ter mora na mestih, kjer je to potrebno, v elementih
  zagotoviti potreben prostor za električne instalacije in elektro opremo
- vsa dela morajo biti izvedena tako, da so možna kasnejša nemotena vzdrževalna dela na vseh električnih napravah in instalacijah

pozicija na razstavi

SO3
steklena ograda dimenzij 200/50/200 cm (š/g/v)
sestavljena iz stekel in spojk iz zaloge NMS
Število stekel dimenzije 50/200 cm: 10
Število spojk: 20

SO1
steklena ograda dimenzij 50/50/200 cm (š/g/v)
sestavljena iz stekel in spojk iz zaloge NMS
Število stekel dimenzije 50/200 cm: 4
Število spojk: 8

SO2, SO4, SO5, SO6
steklena ograda dimenzij 100/100/200 cm (š/g/v)
sestavljena iz stekel in spojk iz zaloge NMS
Število stekel dimenzije 50/200 cm: 8
Število spojk: 16

1 kom 4 kom

1 kom

6 kom - SO1-SO6 - steklene
ograde iz obstoječih stekel in spojk
iz zaloge NMS

sestaviti

postaviti na lokacijo



narodni muzej slovenije                                            ko zapoje kovina

risba:
merilo:                                                
list:
datum: 17. 06. 2019                           sodelavec:             tomaž budkovič

 iz zaloge NMS

pozicija na razstavi

1 kom podstavek za zaščitna oblačila iz
zaloge SIJ

postaviti na lokacijo
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