58- 2014 SŠM - POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE - notranja oprema

Investitor:
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ - STALNA RAZSTAVA, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
Faza: PZI - Notranja oprema
Št.projekta: 58-2014
Datum: september 2020

POPIS OBRTNIŠKIH DEL IN OPREME
I. MIZARSKA DELA
II. OBLAZINJENI ELEMENTI
III. KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe:
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL
MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE
GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI
POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
Enota cene mora vsebovati:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- zakonsko zahtevane garancije,
- vsa potrebna merjenja na objektu,
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z a testi,
- vso potrebno delo za dokončanje izdelka,
- sprotno čiščenje gradbišča in odvoz odpadkov na ustrezno deponijo,
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču,
- končno čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
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SKUPNA REKAPITULACIJA:
I. MIZARSKA DELA

0,00 €

I.a MIZARSKA DELA - RAZSTAVNA OMARA

0,00 €
0,00 €

UV TISK - RAZSTAVNA OMARA

0,00 €

I.b MIZARSKA DELA - KLOP NA HODNIKU
UV TISK - KLOP NA HODNIKU

0,00 €

I.c MIZARSKA DELA - OBLOGA NA HODNIKU

0,00 €

I.d MIZARSKA DELA - TRGOVINICA

0,00 €

I.e MIZARSKA DELA - RAZSTAVNA SOBA

0,00 €
0,00 €

UV TISK - RAZSTAVNA SOBA
II. OBLAZINJENI ELEMENTI

0,00 €

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

0,00 €

IV. RAZNA DELA

0,00 €

V. NEPREDVIDENA DELA

3%
Skupaj
DDV - 22%
TOTAL:
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UVODNE OPOMBE POPISA:
1. Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti in
tehničnim poročilom.
2. Ponudnik oz. izvajalec je dolžan dokumentacijo temeljito pregledati, pred izvedbo opozoriti na morebitne tipkarske
napake, tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov, popisov, nejasnosti in morebitna neskladja v
projektu, oz. podati svoj predlog rešitve! Projektant je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v najkrajšem možnem času.
3. Navedba kot npr. ali enakovredno pomeni, da mora biti soroden (nadomesten) izdelek, ki ga predlaga ponudnik,
vizualno in kvalitetno enak navedenemu. Enaka mora biti oblika, barva, odtenek barve, tekstura, dimenzije, način
vgradnje, skladnost z zakonodajo in veljavnimi pravilniki in ostale karakteristike.
4. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti,
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant načrta.
5. Posamenzne tehnične rešitve lahko v detajlih odstopajo od predstavljenih načrtov, vendar morajo opravljati enako ali
boljšo funkcijo, biti tehnično, oblikovalsko, kvalitetno enaka ali boljša in s spremembami se mora strinjati strokovni
vodja projekta, projektant in naročnik. Eventuelne predloge za spremembo tehnologije, ki bi vplivale na ceno
ponujenega dela mora izvajalec pred izvedbo uskladiti s projektantom in naročnikom.
6. Vsi elementi morajo biti funkcionalno dovršeni, estetsko in trajnostno kvalitetni in usklajeni s celostno podobo
projekta in zagotavljati dostop za vzdrževanje artefaktov ter avdio in video naprav.
7. Vsi elementi morajo dosegati življensko dobo 5 let ali več. Izvedba mora biti odporna na uporabo v javnem prostoru.
Vsi elementi in uporabljeni materiali morajo omogočati normalno obrabo v vsaj 10 letnem obdobju.
8. Za UV tisk na barvan MDF (mediapan) se pripravi podlago brez silikonov in maščob. Pred nanosom UV tiska na steklo
je potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost barv. Povsod je treba upoštevati pokrivno
belo barvo nato končno, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'' oz. v min.
resoluciji 600 dpi x 600 dpi ali več. Vsi tiskani materiali morajo zagotavljati dolgoročno obstojnost primerno za stalno
razstavljanje. Izbor barve mora pred izvedbo potrditi grafični oblikovalec. Vse površine so v mat izvedbi. Predmet
ponudbe za tiskane grafike je tudi izdelava testnih potiskov na pravem materialu (UV tisk na barvan mediapan, UV tisk
na steklo...). Pred vsakim UV tiskom, mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino, ki jo koordinirata strokovna vodja projekta in arhitekt. UV tisk mora biti obstojen na
fizično drgnjenje in poškodbe.
9. Izvedba razstave predvideva ravnanje z originalnimi artefakti. Točno pozicijo le-teh mora izvajalec pred montažo
uskladiti s strokovno vodjo projekta in arhitektom. Za kakršnekoli poškodbe, ki so posledice ravnanja izvajalca so na
njegovo škodo in odgovornost.
10. Vse mere navedene v popisu in v načrtih so projektantske, zato jih je treba obvezno kontrolirati na objektu.
11. Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava, izdelava, dobava na gradbišče, montaža na gradbišču z vsemi
deli in materialom, da bo element opreme brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.
12. Vsa pripravljalna in zaključna dela vključno s čiščenjem so zajeta v enotno ceno.
13. Pred začetkom izvedbe naročnik organizira usklajevalni sestanek na katerem se izbranemu izvajalcu podrobno
predstavi vse pomembnejše informacije glede izvedbe projekta, izvajalec predstavi svoja vprašanja in pripombe na
načrte. Vse pripombe projektant in izvajalec uskladita v roku 5 dni.
14. Dela se bodo izvajala v objektu, kjer deluje muzejska knjižnica in Gimnazija Jožeta Plečnika v 1. nadstropju, zato
mora izvajalec poskrbeti da bo čim bolj zmanjšal negativen vpliv in hrup na delovanje knjižnice in gimnazije. Bolj
invativne posege in montaže mora predhodno terminsko uskladiti z naročnikom in eventuelno določene posege izvesti v
popoldanskem času.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v
skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in
celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt (SVET VMES d.o.o.), kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali
našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov
projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti
kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred izdelavo ponudbe mora vsak ponudnik izdelati pregled na mestu samem, da se seznani z obstoječim stanjem
na samem objektu. Naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja obstoječega stanja.
Na osnovi ogleda lokacije izvajalec sam izdela organizacijo gradbišča, potrebne dostopne poti za transport
materiala in podobno. V kolikor je potrebna zapora ceste, mora izvajalec le to upoštevati v enotnih cenah.

Splošne opombe:
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Vsa dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje
ključavničarskih del.
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I. MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL
SKUPAJ Z POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati
sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V
STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE
VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU
STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI
NEVIDNO!!!
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih
kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so
potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena,
je nestandardna in je v celoti izdelana po meri.
Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava,
izdelava, dobava na gradbišče, montaža na lokacijo
montaže z vsemi deli in materialom, da bo element opreme
brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na
inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na
inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava
inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti visokega
cenovnega razreda, ker gre za kulturno-izobraževalni
objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno,
biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena
in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi,
kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske
opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v
potrditev. Kakršnekoli spremembe načina izvedbe mora
izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od
njega dobiti potrditev.
Pred začetkom del mora izvajalec v potrditev dostaviti
vzorce:
1) vidne površine z UV tiskom po digitalni predlogi
2.) po en vzorec vsakega od različnih sistemov vpenjanja in
odpiranja loput, predalo itd.
Izdelavo vseh vzorcev mora izvajalec vključiti v enotno ceno
postavk. Vključena mora biti izdelava števila vzorcev do
zadovoljivega rezultata v velikosti 20x20cm vseh različnih
obdelav in materialov.

Kakršnakoli menjava elementov ali segmentov okovja
ipd. se dovoli zgolj po potrditvi arhitekta in še to le v
primeru da je predlagana menjava tehnično in
estetsko popolnoma enakovredno ali boljša od
projektirane.
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GLOBINE PREDALOV IN NIŠ SE PRILAGODI GLEDE
NA KONČNO GRAFIČNO POSTAVITEV VSEBINE,
PRAVTAKO POSAMEZNE IZREZE ZA ARTEFAKTE V
LIČNICAH IN PREDALIH!!!

I.a MIZARSKA DELA - RAZSTAVNA OMARA
POZICIJA
POZ.1.1

OPIS

ENOTA

KOLIČINA

kpl

1,00

m2

6,01

POSTAVKA

SKUPAJ

PRAZGODOVINA
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 165 x 45 x 462 cm

0,00 €

UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
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UV TISK NA STEKLO SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je
potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za
boljšo oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
m2

0,10

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 120 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

d.

Odprta niša, z izrezom v zg. plošči za ekran s
holografsko projekcijo. Montažo holografske projekcije
je potrebno uskladiti z dobaviteljem in monterjem avdio
in video opreme.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

e.

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,10

c.

f.

g.

h.

i.

Fiksna ličnica z UV tiskom.

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani ter na
steni za loputo. Spredaj so predvideni 3 vrezkani
kovinski gumbi iste barve kot ličnica, eden od njih je na
vzmet in služi kot ročaj za odpiranje.

Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki in
1x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.

Fiksna ličnica z UV tiskom.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za svetilko S1. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
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UV tisk na steklo po grafični predlogi.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

0,10

dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,06

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,39

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,12

Poln predal z nišo za artefakt in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,18

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,06

dim. (šxgxv) 135 x 45 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,95

dim. (šxgxv) 165 x 45 x 60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,00

kom

kom

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00

0,00 €

0,00 €

5,00

0,00 €

0,00 €

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom

r.

Shrambna omara, 2x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 7x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tip-on''

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.

dim. (šxgxv) 165 x 45 x 200 cm

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.2

m2

Interaktivni predal z mivko in vmesnim prekatom, ki se
premika levo in desno znotraj predala. Potrebno je
zagotoviti tesnenje predala. UV tisk na ličnici predala.

ANTIKA
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.

a.

dim. (šxgxv) 230 x 45 x 462 cm

kpl

1,00

UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

m2

7,09

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

Pivot vrata z vratnim nasadilom kot npr. Pivotica, za
min. debelino vrat 40mm in težo vrat do 45kg.
Nastavljiva moč zapiranja z mehansko vzmetjo, ki je
vgrajeno v vratno krilo. Vratno krilo je v zaprtem
položaju poravnano s sprednjo stranico omare.
Kombinira se z magnetnim zapiralom. Na vratih se
predvidi tisk z brajlovo pisavo do 300 znakov in izrez za
lik ø 55cm. Nanj je pritrjen lik obdobja izrezan iz MDF
plošče deb. 2cm na 2 cm lesenih distančnikih po
principu možička kopitljačka s 4 gibljivimi deli, CNC
izrez (min radij svedra 1mm). Na izrezan lik se aplicira
UV tisk, barva in oblika po predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxvxdeb.) 95 x 200 x 4 cm

b.

0,00 €

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani. Loputa je pritrjena na pivot vrata.
dim. (šxvxdeb.) 60 x 120 x 2 cm
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UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani ter na
steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,09

Odprta niša z repliko nagrobnega kamna, pritjen na
hrbtišče s kovinskim nosilcem. UV tisk na spodnji
plošči niše. Izrez v obeh stranicah za linijski svetilki L1.
Montažo svetilk je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 120 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,27

Poln predal z izrezom za artefakt, ki je zastekljen z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom in UV
tiskom na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,06

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,17

c.

Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Za izrezom je odprta niša s kipom Aristotla. V zg. plošči
niše se predvidi izrez za svetilko S1. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

d.

Fiksna ličnica z UV tiskom.

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

k.*

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je polkrožno zakrivljena vezana plošča
deb. 10mm, na sprednji strani UV tisk. Zareza v zg. in
sp. plošči. V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko
S1, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki in
1x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
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l.

m.

n.

o.

Poln predal z izrezom za igračo in z UV tiskom na
ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,45

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,06

dim. (šxgxv) 75 x 45 x 80 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

dim. (šxgxv) 230 x 45 x 60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,38

kom

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00

0,00 €

0,00 €

kom

6,00

0,00 €

0,00 €

kpl

1,00

Fiksni element z UV tiskom

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom

r.

Shrambna omara, 2x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 7x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tip-on''

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.

dim. (šxgxv) 230 x 45 x 200 cm

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.3

0,00 €

SREDNJI VEK
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 360 x 45 x 462 cm
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UV TISK SKUPAJ Velja za vse UV tiskane površine. Pred
vsakim UV tiskom na MDF podlago mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na steklo
nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost
barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da
se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

m2

12,54

0,00 €

0,00 €

m2

1,15

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 120 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c.

d.

e.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za 2 svetilki
S1. Montažo svetilk je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 90 x 75 x 165 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

1,00

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani ter na
steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki in
1x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

m.*

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi nivojsko ilustracijo narejeno po grafični
predlogi 3 nivoji narejeni iz 5mm vezane plošče z UV
tiskom. Na zg. ploščo škatle se namontira linijsko
svetilko L3. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani ter na
steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Cirila in Metoda ali Karla
Velikega
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z UV tiskom.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

4,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

Fiksna ličnica z UV tiskom.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za linijsko svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. Na steklu se predvidi UV tisk. V niši je
postavljena nivojska ilustracija narejena po grafični
predlogi iz polkrožno zakrivljene vezane plošče 10mm.
Pred njo sta še dve figuri iz vezane plošče 5mm. UV
tisk. Zareza v zg. in sp. plošči.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,40

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini. V predal se namontira
magnetno stikalo za proženje zvoka in zvočnik. Ko se
odpre, se vključi zvok - posnetek mehanskega učenja
Latinščine. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
monterjem avdio-video opreme.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00
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n.

o.

p.

r.

s.

t.

u.

v.

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Poln predal z izrezom za štempiljko in UV tiskom na
ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Poln predal z izrezom za artefakt, ki je zastekljen z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom in UV
tiskom na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Poln predal z izrezom za artefakt, ki je zastekljen z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom in UV
tiskom na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 20 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z izrezom za igračo ali šah in z UV tiskom
na ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini.

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 40 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 315x 45 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,20

dim. (šxgxv) 180 x 45 x 60 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

kom

13,00

0,00 €

0,00 €

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom

z.

Shrambna omara, 2x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 7x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tip-on''

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.

dim. (šxgxv) 180 x 45 x 200 cm

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.4

0,00 €

HUMANIZEM IN PROTESTANTIZEM
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 360 x 45 x 462 cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

kpl

1,00

0,00 €

m2

12,08

0,00 €

0,00 €

m2

0,80

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA STEKLO SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je
potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za
boljšo oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm
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b.

c.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 120 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

kom

e.

f.

g.

h.

0,00 €

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Za izrezom je odprta niša s kipom Trubarja. V zg. plošči
niše se predvidi izrez za svetilko S1. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

d.

0,00 €

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute.
Za loputo na steni je vgrajen ekran z odlomkom filma
Heretik. Posnetek se vklopi z magnetnim stikalom, ko
se odpre loputa. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
monterjem avdio-video opreme.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V notranjosti je zastekljena niša z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za linijsko
svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. Na steklu se predvidi UV tisk. V niši je
postavljena nivojska ilustracija narejena po grafični
predlogi iz polkrožno zakrivljene vezane plošče 10mm.
Pred njo sta še dve figuri iz vezane plošče 5mm. UV
tisk. Zareza v zg. in sp. plošči.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

kom

1,00

Fiksna ličnica z 2 nišama dim.13,5x19cm. V nišah sta
knjigi na steklenih podstavkih. Niši sta zastekljeni z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. V
zg. plošči niš se predvidi izrez za svetilki S2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. UV tisk na ličnici.

Polni izvlečni panel z nišami za 7 knjig. Točne dimenzije
izrezov določiti na licu mesta. Niše so zastekljene z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. UV
tisk na ličnici in v notranjosti panela. Izvlečno vodili,
jeklo črne barve, z blokado v vstavljenem in izvlečnem
stanju, z lahkim, neslišnim tekom brez zatikanja.
Viseča montaža, nosilnost do 80kg, kot npr. Fulterer
FR 505 T.
dim. (šxgxv) 15 x 45 x 90 cm
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UV tisk po grafični predlogi na MDF.
i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

m2

0,50

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za svetilko S1. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike. Na
steklu se predvidi UV tisk.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 90 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,40

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Loputa z izrezom v obliki ključavnice na steni za loputo.
UV tisk na zunanji in notranji strani lopute. Za kukalom
je ambientalna postavitev učilnice 3d izrez iz vezane
plošče in UV print po grafični predlogi. Izrez v zg. plošči
za linijsko svetilko L2. Montažo svetilke je treba
uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V notranjosti je zastekljena niša z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. Na
steklu se predvidi UV tisk. UV tisk na spodnji plošči
niše. Izrez v zg. plošči za svetilko S1, ki se prižge, ko se
odprejo vratca. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši je na steklen
podstavek postavljena knjiga Zimske urice A6 format.

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 1x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi ambientalno postavitev, ki uprizarja sežig knjig
na Mestnem trgu. Narejeno po grafični predlogi. 3
nivoji narejeni iz 5mm vezane plošče z UV tiskom. Na
zg. ploščo škatle se namontira linijsko svetilko L2.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Poln predal z nišo za artefakt, ki je zastekljen z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom in UV
tiskom na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
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r.

r.*

s.

t.

u.

v.

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini. Izdela se replika
platnice Biblije.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Poln predal z izrezom za medaljo in lupo. UV tisk na
ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

kom

1,00

m2

1,40

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 195x 45 x 70 cm + 90x45x10cm +
30x45x70cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

z.

0,00 €

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom
dim. (šxgxv) 180 x 45 x 60 cm + 90x45x60cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,60

x.

Shrambna omara, 3x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 11x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 270 x 45 x 200 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
kom

16,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.5

PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.

dim. (šxgxv) 382 x 45 x 462 cm

kpl

1,00

0,00 €

UV TISK SKUPAJ Velja za vse UV tiskane površine. Pred
vsakim UV tiskom na MDF podlago mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

a.

m2

15,35

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na steklo
nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost
barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da
se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €
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b.

c.

d.

d.*

e.

f.

g.

h.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 130 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Komenskega.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Fiksna ličnica z UV tiskom ali fototapeto knjižnega
regala.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Fiksna ličnica z UV tiskom, opis Komenskega.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za linijsko svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. Na notranjo stran stekla je prilepljena
prozorna folija s tiskom po grafični predlogi. V niši je
postavljena nivojska ilustracija narejena po grafični
predlogi iz polkrožno zakrivljene vezane plošče 10mm.
Pred njo sta še dve figuri iz vezane plošče 5mm. UV
tisk. Zareza v zg. in sp. plošči.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,50

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je polkrožno zakrivljena vezana plošča
deb. 10mm, na sprednji strani UV tisk. Zareza v zg. in
sp. plošči. V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko
S1, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V notranjosti je zastekljena niša z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za linijsko
svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. V niši je na steklen podstavek postavljena
knjiga.

Loputa z ogledalom deb. 3mm z jedkanim vzorcem po
grafični predlogi, lepljenim na zunanjo stran in UV
printom na notranji strani lopute. Na steni za loputo se
pravtako predvidi UV tisk.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40
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i.

j.

k.

l.

l.*

m.

n.

o.

o.*

p.

Fiksna ličnica z nišo dim.12x17cm. V niši je knjiga na
vrtljivem podstavku. Na drugi strani podstavka je UV
tisk izseka iz knjige. V zg. plošči niše se predvidi izrez
za svetilko S2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo. Ko se loputa odpre, se z
magnetnim stikalom vklopi posnetek pridige. Montažo
uskladiti z dobaviteljem in monterjem avdio-video
opreme.
dim. (šxgxv) 52 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

4,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi ambientalno postavitev, ki uprizarja sežig knjig
na Mestnem trgu. Narejeno po grafični predlogi. 3
nivoji narejeni iz 5mm vezane plošče z UV tiskom. Na
zg. ploščo škatle se namontira linijsko svetilko L3.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 1x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 52 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,12

dim. (šxgxv) 60 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Fiksna ličnica z UV tiskom, Kapucini.

Fiksna ličnica z UV tiskom, puštabi.

Odprta niša z držali za puštabe, prislonjeni na stekleni
podstavek. UV tisk na spodnji površini niše.
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r.

s.

s.*

t.

t.*

u.

v.

z.

w.

Niša za maketo Jezuitskega kolegija dim.(šxglxv)
112x91x50cm. Maketo se postavi v naklon in prilagodi
podstavek na licu mesta. Niša je zastekljena z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. Na
zg. In sp. Površini se predvidi UV tisk. V zg. plošči niše
se predvidi izreze za 3 svetilke S1. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 112 x 70 x 97,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

4,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z nišo za leseno sestavljanko Orbis pictus,
ki se jo izdela po grafični predlogi. UV tisk na ličnico,
zg. površino predala in na sestavljanko.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Poln predal z nišo za razglednice. UV tisk na ličnico in
zg. površino predala.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z nišo za odprto knjigo Slava Vojvodine
Kranjske. Niša je zastekljena z antirefleksnim, UV
zaščitnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 75 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

kom

1,00

m2

1,60

dim. (šxgxv) 210x45x60 cm + 172x45x60cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 165x 45 x 70 cm + 60x45x70cm +
112x45x35cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

x.

0,00 €

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom
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y.

POZ.R1

Shrambna omara, 4x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 14x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 382 x 45 x 200 cm

1,00

0,00 €

0,00 €

kom

19,00

0,00 €

0,00 €

kpl

1,00

m2

13,98

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

POZ.1.6

kom

RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 300 x 45 x 462 cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
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UV TISK NA STEKLO SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je
potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za
boljšo oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
m2

0,30

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

'Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Marije Terezije ali Blaža
Kumerdeja
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

0,00 €

0,00 €

c.

d.

d.*

e.

f.

f.*

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši so faksimile na steklenem podstavku.
Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko
S1, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V odprti niši so faksimile na steklenem
podstavku. V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko
S1, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
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g.

h.

h.*

i.

j.

k.

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z UV tiskom, opis Komenskega.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za linijsko svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. Na steklu se predvidi UV tisk. V niši je
postavljena nivojska ilustracija narejena po grafični
predlogi iz polkrožno zakrivljene vezane plošče 10mm.
Pred njo sta še dve figuri iz vezane plošče 5mm. UV
tisk. Zareza v zg. in sp. plošči.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za linijsko svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. Na steklu se predvidi UV tisk. V niši je
postavljena nivojska ilustracija narejena po grafični
predlogi iz polkrožno zakrivljene vezane plošče 10mm.
Pred njo sta še dve figuri iz vezane plošče 5mm. UV
tisk. Zareza v zg. in sp. plošči.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,50

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,10

dim. (šxgxv) 30 x 45 x90 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

3 vrtljive tablice 30x30cm deb. 2cm, z mehanizmom, ki
se zaustavi vsakič, ko se ploskev poravna z ravnino
omare. Mehanizem se uskladi z izvajalcem, skrita
izvedba. Na notranji strani tablic so s klavirskim
pantom pritrjene manjše tablice 20x20cm deb.1cm,
zapiranje na magnet. UV tisk na vseh ploskvah.

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi 3d tiskano maketo ladje. Narejeno po grafični
predlogi. Na zg. ploščo škatle se namontira linijsko
svetilko L3. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

Stran 24 / 72 - I.a MIZ DELA_RAZSTAVNA OMARA

58_2014 SŠM-OPREMA popis_2012-09-21_L

58- 2014 SŠM - POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE - notranja oprema

l.

m.

m.*

n.

n.*

o.

p.

r.

s.

t.

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V notranjosti je zastekljena niša z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S2. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši je na steklen podstavek
postavljena knjiga.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 15 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Poln predal z nišo za knjigo ali pisalo in podlogo. Niša
je zastekljena z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnico, zg. površino
predala.

Poln predal z nišo za interaktivno vsebino. Ob niši se
predvidi izrez za kovanec (pod steklom) in lupo. UV tisk
na ličnico in zg. površino predala.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z vrtilnim mehanizmom za vrtenje okrogle
ploskve deb. 2cm Točen izrez in skrit mehanizem se
izdela po grafični predlogi. UV tisk na ličnici predala in
v notranjosti na zgornji površini, ter na krogu.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 15 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15
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u.

v.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 255x 45 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,80

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom
dim. (šxgxv) 210x45x60 cm + 172x45x60cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,80

z.

Shrambna omara, 4x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 14x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 300 x 45 x 200 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
kom

18,00

0,00 €

0,00 €

kpl

1,00

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.7

ILIRSKO ŠOLSTVO
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 225 x 45 x 462 cm
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UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

m2

11,28

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA STEKLO SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je
potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za
boljšo oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
m2

0,20

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c.

d.

e.

'Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Valentina Vodnika.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši so faksimile na steklenem podstavku.
Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Predvidi se UV tisk na steklo. V zg. plošči niše
se predvidi izrez za svetilko S1, ki se prižge, ko se
odprejo vratca. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.

Stran 27 / 72 - I.a MIZ DELA_RAZSTAVNA OMARA

58_2014 SŠM-OPREMA popis_2012-09-21_L

58- 2014 SŠM - POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE - notranja oprema

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

m.*

n.

Fiksna ličnica z UV tiskom, Odlok.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Večnivojsko odpiranje 2x loputa z UV tiskom na zunanji
in notranji strani lopute in z okroglim izrezom na
sredini ø 30mm za odpiranje. Notri 2x loputa z UV
tiskom na zunanji in notranji strani lopute in z okroglim
izrezom na sredini ø 25mm za odpiranje. Za njima
stena z UV tiskom.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,35

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi ambientalno nivojsko maketo slike Liceja in
grba. Narejeno po grafični predlogi. Na zg. ploščo
škatle se namontira linijsko svetilko L3. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše.
Izrez v zg. plošči za linijsko svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. V niši sta postavljena knjiga in spričevalo na
steklene podstavke.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,15

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

5,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,70

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa s plitko nišo. UV tisk na zunanji in notranji
strani lopute ter nad nišo. V nišo je vstavljena panjska
končnica.

Poln predal z nišo za interaktivno vsebino, žig Ilirije. UV
tisk na ličnico in zg. površino predala.
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o.

p.

r.

s.

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 195 x 45 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,40

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom
dim. (šxgxv) 225x45x60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,40

t.

Shrambna omara, 3x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 11x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 225 x 45 x 200 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
kom

12,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.8

PREDMARČNO ŠOLSTVO
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.
dim. (šxgxv) 314 x 45 x 462 cm

kpl

1,00

0,00 €

m2

17,33

0,00 €

0,00 €

m2

1,25

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom na MDF podlago mora izvajalec pred izvedbo
pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke razstave
usklajene z vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno
obstojnost primerno za stalno razstavljanje in mora biti
v mat izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno
upoštevati, da se najprej natisne pokrivno belo barvo
nato končno grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka.
Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na steklo
nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost
barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da
se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm
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b.

c.

d.

e.

e.*

f.

g.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 130 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Niša za maketo Liceja dim.(šxglxv) 101x64x100cm.
Maketo se postavi v naklon in prilagodi podstavek na
licu mesta. Niša je zastekljena z antirefleksnim, UV
zaščitnim muzejskim steklom. Na steklu se predvidi UV
tisk. Na spodnji ploskvi niše in na hrbtišču se predvidi
UV tisk. V zg. plošči niše se predvidi izreze za 2 svetilki
S1. Montažo svetilk je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 64 x 100 x 120 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,50

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,80

Večnivojsko odpiranje 2x loputa z UV tiskom na zunanji
in notranji strani lopute in z okroglim izrezom na
sredini ø 30mm za odpiranje. Notri 2x loputa z UV
tiskom na zunanji in notranji strani lopute in z okroglim
izrezom na sredini ø 25mm za odpiranje. Za njima
stena z UV tiskom.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,35

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je knjiga dim. 11x17cm na steklenem
podstavku. Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV
zaščitnim steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV
tisk se predvidi tudi na spodnji ploskvi. V zg. plošči niše
se predvidi izrez za svetilko S1. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,00

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je knjiga Blaže in Nežica dim.14x22cm na
steklenem podstavku. Niša je zastekljena z
antirefleksnim in UV zaščitnim steklom. Na steklu se
predvidi UV tisk. UV tisk se predvidi tudi na hrbtišču
niše in na spodnji ploskvi. V zg. plošči niše se predvidi
izrez za svetilko S1. Montažo svetilke je treba uskladiti
z dobaviteljem svetlobne tehnike.

'Fiksna ličnica z UV tiskom, Shema učnega sistema.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

'Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print A.M.Slomška.
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h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo, Fasija.
dim. (šxgxv) 25 x 45 x 67,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Niša z Modelom učitelja na podeželju. Niša je
zastekljena z antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. Na spodnji
površini in vseh stranicah niše se predvidi UV tisk. V zg.
plošči niše se predvidi izreze za 1 svetilko S1. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 67,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,00

UV tisk na steklo

m2

0,20

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 25 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 55 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,25

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. Ob kukalu se predvidi tipko, ki
bo menjavala 3 fotografije v kukalu. V notranjosti se
izvede belo škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm
v katero se postavi 3 fotografije. Narejeno po grafični
predlogi. Na zg. ploščo škatle se namontira linijsko
svetilko L3. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za linijsko
svetilko L2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši so postavljene 3
knjige na steklenih podstavkih.

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini.

Poln predal z mlečno belim steklom na katerega se
printa grafika po grafični predlogi. Ob steklenem boksu
je gumb, ki s pritiskom nanj osvetli 2 pomembni reči.
UV tisk na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70
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p.

p.*

p.**

r.

s.

UV tisk na mlečno steklo, mat izgled, po grafični
predlogi.

m2

0,50

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

4,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,50

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 55 x 45 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 55 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 55 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 154 x 45 x 70 cm + 105 x 45 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,80

dim. (šxgxv) 154x45x60 cm + 160x45x60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,00

v.

Shrambna omara, 4x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 14x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 341 x 45 x 200 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
kom

14,00

0,00 €

0,00 €

t.

u.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm
POZ.1.9

MED POMLADJO NARODOV IN 1. SV. VOJNO
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. parapeta pod stropom.
Omara je postavljena na višinsko nastavljive PE nogice
ustrezne nosilnost za shranjevalno omaro. Pod
stropom se omara zaključi z zaključno letvijo, ki sledi
obliki obokanega stropa.

dim. (šxgxv) 1438 x 45 x 462 cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom na MDF podlago
mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo grafično
predlogo oblikovalke razstave usklajene z vsebino.
Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost primerno za
stalno razstavljanje in mora biti v mat izvedbi. Pri
nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da se
najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

kpl

1,00

0,00 €

m2

35,71

0,00 €

0,00 €

m2

7,90

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

UV TISK NA STEKLO SKUPAJ Velja za vse UV tiskane
površine. Pred vsakim UV tiskom mora izvajalec pred
izvedbo pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke
razstave usklajene z vsebino. Zagotavljati mora
dolgoročno obstojnost primerno za stalno razstavljanje
in mora biti v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je
potrebno na steklo nanesti predpremaz 'primer' za
boljšo oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je
potrebno upoštevati, da se najprej natisne pokrivno
belo barvo nato končno grafiko, ki jo določi grafična
oblikovalka. Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD
1920x1080'', za minimalno ločljivost 600 dpi. PRED
IZVEDBO SE NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI
OBLIKOVALKI IN ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 130 cm
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b.

c.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 130 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

'Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Andreja Praprotnika.

c.*

Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Za izrezom je odprta niša s kipom Henrika Schreinerja.
V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

d.

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

3,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,80

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

3,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,75

d.*

e.

f.

g.

2 loputi z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je učbenik na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Predviden je UV tisk na steklu. V zg. plošči
niše se predvidi izrez za linijsko svetilko L2, ki se
prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke je treba
uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,90

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,30

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše. Na
steklu se predvidi UV tisk. Izrez v zg. plošči za svetilko
S2 ali linijsko L2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši so postavljeni
različni artefakti na steklenih podstavkih.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

4,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,60
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g.*

h.

h.*

h.**

i.

j.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnji plošči niše. Na
steklu se predvidi UV tisk. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1 ali Linijsko L2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši so postavljeni
različni artefakti na steklenih podstavkih.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi.

m2

0,20

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,10

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,10

kom

1,00

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši je influenčni stroj dim.(dxglxv)
40x30x50cm.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 75 cm
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j.*

j.**

k.

k.*

k.**

l.

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,30

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,30

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši je pajkl(vejalnika) dim.(dxglxv)
30x25x15cm.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,15

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,10

dim. (šxgxv) 30 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,10

dim. (šxgxv) 15 x 45 x 75 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 18 x 45 x 40 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

dim. (šxgxv) 28 x 45 x 110 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za linijsko
svetilko L2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši je maketa
učilnice dim.(dxglxv) 68x40x25cm.

Polni izvlečni panel z nišo za pas. Točne dimenzije
izrezov določiti na licu mesta. Niša je zastekljene z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. UV
tisk na ličnici in v notranjosti panela. Izvlečno vodili,
jeklo črne barve, z blokado v vstavljenem in izvlečnem
stanju, z lahkim, neslišnim tekom brez zatikanja.
Viseča montaža, nosilnost do 80kg, kot npr. Fulterer
FR 505 T.

Polni izvlečni panel z nišami za učbenike. Točne
dimenzije izrezov določiti na licu mesta. Niše so
zastekljene z antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim
steklom. UV tisk na ličnici in v notranjosti panela.
Izvlečno vodili, jeklo črne barve, z blokado v
vstavljenem in izvlečnem stanju, z lahkim, neslišnim
tekom brez zatikanja. Viseča montaža, nosilnost do
80kg, kot npr. Fulterer FR 505 T.

Polni izvlečni panel z nišami za učbenike. Točne
dimenzije izrezov določiti na licu mesta. Niše so
zastekljene z antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim
steklom. UV tisk na ličnici in v notranjosti panela.
Izvlečno vodili, jeklo črne barve, z blokado v
vstavljenem in izvlečnem stanju, z lahkim, neslišnim
tekom brez zatikanja. Viseča montaža, nosilnost do
80kg, kot npr. Fulterer FR 505 T.

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo s povečevalnim
steklom. Izbor leče za kukalo se uskladi na licu mesta.
V notranjosti se izvede belo škatlo iz mlečnega stekla
dim. 18x18x18cm v katero se postavi repliko prstana.
Na zg. ploščo škatle se namontira linijsko svetilko L3.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

Stran 37 / 72 - I.a MIZ DELA_RAZSTAVNA OMARA

58_2014 SŠM-OPREMA popis_2012-09-21_L

58- 2014 SŠM - POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE - notranja oprema

UV tisk po grafični predlogi na MDF.
m.

n.

n.*

n.**

o.

p.

p.*

p.**

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 18 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,10

Odprta niša z vgrajenim lesenim abakusom. UV tisk na
hrbtišče in sp. Ploščo niše. V zg. ploščo niše se
namontira linijsko svetilko L2. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

'Fiksna ličnica z UV tiskom.

'Fiksna ličnica z UV tiskom.

'Fiksna ličnica z UV tiskom.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

Niša z ambientalno postavitvijo znotraj podboja
obstoječih vrat. Na zadnji steni in spodnji površini se
predvidi UV tisk. V zg. plošči niše se predvidi izreze za 3
svetilke S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z
d
b (šxgxv)
i lj 155 xl100
b x 240
h cm
ik
dim.

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 75 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 90 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,00

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,40

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je artefakt na steklenem podstavku. Niša
je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. Na steklu se predvidi UV tisk. UV tisk se
predvidi tudi na hrbtišču niše in na spodnji ploskvi. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko S1 ali
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
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r.

s.

š.

t.

u.

u.*

u.**

v.

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,45

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v stranicah niše za 2
linijski svetilki L1. Montažo svetilk je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši je uniforma
gimnazijskega profesorja dim.(šxglxv) 50x30x160cm.
dim. (šxgxv) 70 x 45 x 180 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,30

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

1,30

dim. (šxgxv) 139 x 45 x 271 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

2,60

UV tisk na PVC platno po grafični predlogi.

m2

3,80

Niša v obstoječem oknu. V niši se predvidi rolo s
skritimi vodili na stiku omare s steno. Rolo se spušča
in dviga na elektro pogon s tipko vkomponirano v
stranico niše. Rolo je iz netransparentnega PVC platna
primernega za UV tisk. UV tisk se predvidi po stranicah
in spodnji površini niše. Niša je brez hrbtišča.

'Fiksna ličnica z izrezom za nišo dim. 30x15cm
predvideno za stereoskop. Niša je zastekljena z
antirefleksnim, uv zaščitnim muzejskim steklom.
Predvidi se tudi 6 dvojnih kukal s stereoskopskimi
lečami. V kukalih so postavljene stereoskopske
fotografije. Osvetlitev kukal se uskladi naknadno z
dobaviteljem in zvajalcem svetlobne tehnike. Predvidi
se UV tisk na ličnico.
dim. (šxgxv) 75 x 45 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,35

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 15 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,35

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 5 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

5,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,25

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 73,5 x 45 x 6 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,80

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
različni artefakti.
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v.*

v.**

z.

z.*

z.**

ž.

w.

w.*

x.

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
različni artefakti.
dim. (šxgxv) 60 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
različni artefakti.
dim. (šxgxv) 30 x 45 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Predal z nišo za različne učbenike. UV tisk na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 28 x 45 x 20 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Predal z nišo za različne učbenike. UV tisk na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 20 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

Predal z nišo za igračo. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini
dim. (šxgxv) 45 x 45 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

Fiksna ličnica z nišo za umivalnik dim. 66x88cm. Niša
je zastekljena z antirefleksnim, UV zaščitnim,
muzejskim steklom. Predvidi se UV tisk ob niši.
dim. (šxgxv) 117 x 45 x 200 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,30

dim. (šxgxv) 45 x 45 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Element z izvlečno nastopno ploskvijo višine 20cm s
skritim izvlečnim mehanizmom za obremenitve do
200kg in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje ter neizmikanjem pod obremenitvijo.

Element z izvlečno nastopno ploskvijo višine 20cm s
skritim izvlečnim mehanizmom za obremenitve do
200kg in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje ter neizmikanjem pod obremenitvijo.
dim. (šxgxv) 75 x 45 x 60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

kom

1,00

m2

3,80

kom

1,00

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 255x45x70cm + 93x45x70cm +
155x100x20cm + 30x45x70cm + 70x45x20cm +
287x45x70cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

x.*

0,00 €

Predal z izrezi za 3 3d tiskane makete Gimnazij. UV tisk
na ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 75 x 45 x 10 cm
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UV tisk po grafični predlogi na MDF.
u.

m2

0,40

kom

1,00

m2

5,00

kom

kom

Fiksni element - časovni trak z UV tiskom
dim. (šxgxv) 255x45x60cm + 168x45x60cm +
145x45x60cm + 148x45x60cm + 117x45x60cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

v.

Shrambna omara, 15x krilna vrata z ravnimi odmičnimi
panti, 102x pomična polica. Odpiranje po sistemu ''tipon''
dim. (šxgxv) 1438 x 45 x 200 cm

POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

0,00 €

0,00 €

1,00

0,00 €

0,00 €

34,00

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ - MIZARSKA DELA_RAZSTAVNA OMARA

0,00 €

SKUPAJ - UV TISK_RAZSTAVNA OMARA

0,00 €
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I. MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL
SKUPAJ Z POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati
sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V
STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE
VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU
STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI
NEVIDNO!!!
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih
kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so
potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena,
je nestandardna in je v celoti izdelana po meri.
Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava,
izdelava, dobava na gradbišče, montaža na lokacijo
montaže z vsemi deli in materialom, da bo element opreme
brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na
inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na
inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava
inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti visokega
cenovnega razreda, ker gre za kulturno-izobraževalni
objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno,
biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena
in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi,
kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske
opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v
potrditev. Kakršnekoli spremembe načina izvedbe mora
izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od
njega dobiti potrditev.
Pred začetkom del mora izvajalec v potrditev dostaviti
vzorce:
1) vidne površine z UV tiskom po digitalni predlogi
2.) po en vzorec vsakega od različnih sistemov vpenjanja in
odpiranja loput, predalo itd.
Izdelavo vseh vzorcev mora izvajalec vključiti v enotno ceno
postavk. Vključena mora biti izdelava števila vzorcev do
zadovoljivega rezultata v velikosti 20x20cm vseh različnih
obdelav in materialov.

Kakršnakoli menjava elementov ali segmentov okovja
ipd. se dovoli zgolj po potrditvi arhitekta in še to le v
primeru da je predlagana menjava tehnično in
estetsko popolnoma enakovredno ali boljša od
projektirane.
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I.b MIZARSKA DELA - KLOP NA HODNIKU
POZICIJA

ENOTA

KOLIČINA

kos

3,00

0,00 €

0,00 €

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxvxg) 200 x 77 x 69 cm

kos

3,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 2c

Klop

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.1

dim. (šxvxg) 346 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.2

dim. (šxvxg) 172 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.3

dim. (šxvxg) 193 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.4

dim. (šxvxg) 193 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.5

dim. (šxvxg) 194 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.6

dim. (šxvxg) 118 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2c.7

dim. (šxvxg) 125 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 2i

Polica z rešetko

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2i.1

dim. (šxvxg) 346 x 2 x 27 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

rešetka dolžine 444cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2i.2

dim. (šxvxg) 308 x 2 x 27 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

2i.3

dim. (šxvxg) 351 x 2 x 27 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

rešetka dolžine 351cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxvxg) 274 x 2 x 27 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

rešetka dolžine 274cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxvxg) 276 x 2 x 27 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.2

OPIS

SKUPAJ

KLOP Z NASLONOM IN POLICO
Izdelava in montaža klopi z naslonom in polico na
razstavnem hodniku.

Lesena podkonstrukcija
Iz lesenih moralov dim 4 x 4 cm, postavljenih na tipskih
nastavljivih nogicah min. višine 8 cm. Konstrukcija je
samonosna.

Klop in polica
Hrastov furnir na iverni plošči deb. 2 cm, lakiran z UV
obstojnim mat lakom , nevidno pritrjevanje na leseno
podkonstrukcijo. Zaporedno širinsko spajanje furnirja z
zrcaljenjem. Obdelava robov: masivni nalimki iz
hrastovega lesa lakirani z UV obstojnim mat lakom.
Rešetka nad radiatorjem
Perforirana
pločevina deb 2 mm, širine 48 mm, okrogla
zamaknjena perforacija, 40% odprtost, kot npr. Oz 4-6
BenkoTehna, barva po naknadnem izboru arhitekta.
Rešetka je položena na ležišča iz kotnikov dim. 20/10/2
mm, vijačeni v steno na razdalji 50 cm in na ploščico
dim. 20/10/2 mm, vijačeno v leseno polico klopi.

Omarica za kataloge, omarica za smeti in miza
Ličnice,korpus in notranjost iz hrastovega furnirja na
iverni plošči deb. 2 cm, lakiran z UV obstojnim mat
lakom, masivni nalmki iz hrastovega lesa v isti obdelavi
kot ličnice. Zaporedno širinsko spajanje furnirja z
zrcaljenjem.
Poz. 2a

Klop z nizkim sediščem
dim. (šxvxg) 250 x 77 x 69 cm

Poz. 2a*

Klop z nizkim sediščem
dim. (šxvxg) 270 x 77 x 69 cm

Poz. 2b

2i.4
2i.5

Klop z visokim coklom
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2i.6
Poz. 2.d

dim. (šxvxg) 289 x 2 x 27 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

rešetka dolžine 289cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxvxg) 64 x 77 x 42 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk na furnirano ličnico po grafični predlogi

m2

0,10

0,00 €

0,00 €

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxvxg) 192 x 77 x 69 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk na furnirano ličnico po grafični predlogi

m2

0,10

0,00 €

0,00 €

Omarica za smeti, 1-krilna
Izdelava in montaža omarice na razstavnem hodniku.
Ličnice, korpus in notranjost iz hrastovega furnirja na
iverni plošči deb. 2 cm, lakiran z UV obstojnim mat
lakom, masivni nalimki iz hrastovega lesa v isti
obdelavi kot ličnice. Zaporedno širinsko spajanje
furnirja z zrcaljenjem. Na ličnici se predvidi 3 izreze
ø16cm, rob lakiran z vodoodpornim mat lakom. V
notranjosti 3x kovinski obroč dim. 38x19cm iz RF palice
deb. 4mm položen na 3x 4 kovinske L-kotnike
10x10mm. Odpiranje z ravnimi odmičnimi panti z
blažilcem. UV tisk pod izrezi 3x ø10cm.

Poz. 2.e

Miza
Izdelava in montaža mize na razstavnem hodniku.
Lesena podkonstrukcija iz lesenih moralov dim 4 x 4
cm, vijačena v tla. Konstrukcija je samonosna.
Vsi vidni deli hrastov furnir na iverni plošči deb. 2 cm,
lakiran z UV obstojnim mat lakom , nevidno pritrjevanje
na leseno podkonstrukcijo. Zaporedno širinsko
spajanje furnirja z zrcaljenjem. Obdelava robov:
masivni nalimki iz hrastovega lesa lakirani z UV
obstojnim mat lakom. V zg. plošči se predvidi 2x izrez
za el. kable ø16cm, s kovinsko rozeto po naknadnem
izboru arhitekta.
dim. (šxvxg) 395 x 77 x 72 cm

Poz. 2.f

Omarica za kataloge, 1-krilna
Izdelava in montaža omarice na razstavnem hodniku.
Ličnice, korpus in notranjost iz hrastovega furnirja na
iverni plošči deb. 2 cm, lakiran z UV obstojnim mat
lakom, masivni nalimki iz hrastovega lesa v isti
obdelavi kot ličnice. Zaporedno širinsko spajanje
furnirja z zrcaljenjem. V notranjosti 2x pomična polica.
Odpiranje po sistemu 'tip-on' z ravnimi odmičnimi panti
z blažilcem.
dim. (šxvxg) 64 x 77 x 42 cm

Poz. 2.g

Omarica za kataloge in smeti, 3-krilna
Izdelava in montaža omarice na razstavnem hodniku.
Ličnice, korpus in notranjost iz hrastovega furnirja na
iverni plošči deb. 2 cm, lakiran z UV obstojnim mat
lakom, masivni nalimki iz hrastovega lesa v isti
obdelavi kot ličnice. Zaporedno širinsko spajanje
furnirja z zrcaljenjem. V notranjosti 4x pomična polica.
Odpiranje po sistemu 'tip-on' z ravnimi odmičnimi panti
z blažilcem. Na ličnici za smeti se predvidi 3 izreze
ø16cm, rob lakiran z vodoodpornim mat lakom. V
notranjosti 3x kovinski obroč dim. 38x19cm iz RF palice
deb. 4mm položen na 3x 4 kovinske L-kotnike
10x10mm. Odpiranje z ravnimi odmičnimi panti z
blažilcem. UV tisk pod izrezi 3x ø10cm.
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SKUPAJ - UV TISK_KLOP NA ODNIKU
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I. MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL
SKUPAJ Z POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati
sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V
STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE
VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU
STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI
NEVIDNO!!!
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih
kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so
potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena,
je nestandardna in je v celoti izdelana po meri.
Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava,
izdelava, dobava na gradbišče, montaža na lokacijo
montaže z vsemi deli in materialom, da bo element opreme
brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na
inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na
inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava
inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti visokega
cenovnega razreda, ker gre za kulturno-izobraževalni
objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno,
biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena
in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi,
kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske
opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v
potrditev. Kakršnekoli spremembe načina izvedbe mora
izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od
njega dobiti potrditev.
Pred začetkom del mora izvajalec v potrditev dostaviti
vzorce:
1) vidne površine z UV tiskom po digitalni predlogi
2.) po en vzorec vsakega od različnih sistemov vpenjanja in
odpiranja loput, predalo itd.
Izdelavo vseh vzorcev mora izvajalec vključiti v enotno ceno
postavk. Vključena mora biti izdelava števila vzorcev do
zadovoljivega rezultata v velikosti 20x20cm vseh različnih
obdelav in materialov.

Kakršnakoli menjava elementov ali segmentov okovja
ipd. se dovoli zgolj po potrditvi arhitekta in še to le v
primeru da je predlagana menjava tehnično in
estetsko popolnoma enakovredno ali boljša od
projektirane.
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GLOBINE PREDALOV IN NIŠ SE PRILAGODI GLEDE
NA KONČNO GRAFIČNO POSTAVITEV VSEBINE,
PRAVTAKO POSAMEZNE IZREZE ZA ARTEFAKTE V
LIČNICAH IN PREDALIH!!!

I.c MIZARSKA DELA - OBLOGA NA HODNIKU
POZICIJA
POZ.3.1

OPIS

ENOTA

KOLIČINA

SKUPAJ

OBLOGA Z VRATI
Izdelava in montaža stenske obloge z 'in-line' vrati na
razstavnem hodniku.
Lesena
podkonstrukcija so lesene letve deb. 30mm, vijačene v
steno nanjo so obešene obloge pravtako z lesenimi
letvami deb. 30mm. Nevidno pritrjevanje. Obloga je iz
2cm MDF barvana na belo barvo RAL 9003, oz. po
naknadnem izboru arhitekta. V oblogi se predvidi 'inline' vrata (krilo je poravnano z oblogo) dim. 100x200 s
skritimi podboji in skritimi panti ter s skritim
samozapiralom, kot npr. GEZE Boxer-P, kljuka z mini
rozeto, brez cilindra, kot npr. HOPPE Amsterdam, F69mat inox in z magnetno ključavnico. Vrata so iste barve
kot obloga. Zgornji del obloge je rezan po krivulji
obokanega stropa.

Poz. 3.1a

Obloga dim. (šxv) 33 x 200 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1b

Vrata - dim. (šxv) 100 x 200 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1b

Obloga - dim. (šxv) 100 x 200 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1c

Obloga - dim. (šxv) 57 x 200 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1d

Obloga - dim. (šxv) 33 x 164 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1e

Obloga - dim. (šxv) 100 x 225 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1f

Obloga - dim. (šxv) 100 x 227 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1g

Obloga - dim. (šxv) 33 x 210 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.1h

Obloga - dim. (šxv) 357 x 189 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Obloga dim. (šxv) 50 x 200 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ.3.2

OBLOGA Z LCD EKRANOM
Izdelava in montaža stenske obloge z LCD ekranom na
razstavnem hodniku.
Lesena
podkonstrukcija iz lesenih moralov dim 4 x 4 cm,
vijačena v tla in steno v skupni globini 15cm. Nanjo je s
skritim pritrjevanjem obešena obloga iz 2cm MDF
barvana na grafit črno barvo NCS S 8500-N, oz. po
naknadnem izboru arhitekta in grafične oblikovalke. V
oblogi se predvidi izrez za LCD ekran dim.
1689x1053x90mm, poravnan z oblogo.

Poz. 3.2a
Poz. 3.2b

Obloga - dim. (šxv) 106 x 30 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.2c

Obloga - dim. (šxv) 50 x 259 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 3.2d

Obloga - dim. (šxv) 106 x 259 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ - MIZARSKA DELA_OBLOGA NA HODNIKU:
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I. MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL
SKUPAJ Z POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati
sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V
STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE
VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU
STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI
NEVIDNO!!!
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih
kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so
potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena,
je nestandardna in je v celoti izdelana po meri.
Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava,
izdelava, dobava na gradbišče, montaža na lokacijo
montaže z vsemi deli in materialom, da bo element opreme
brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na
inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na
inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava
inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti visokega
cenovnega razreda, ker gre za kulturno-izobraževalni
objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno,
biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena
in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi,
kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske
opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v
potrditev. Kakršnekoli spremembe načina izvedbe mora
izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od
njega dobiti potrditev.
Pred začetkom del mora izvajalec v potrditev dostaviti
vzorce:
1) vidne površine z UV tiskom po digitalni predlogi
2.) po en vzorec vsakega od različnih sistemov vpenjanja in
odpiranja loput, predalo itd.
Izdelavo vseh vzorcev mora izvajalec vključiti v enotno ceno
postavk. Vključena mora biti izdelava števila vzorcev do
zadovoljivega rezultata v velikosti 20x20cm vseh različnih
obdelav in materialov.

Kakršnakoli menjava elementov ali segmentov okovja
ipd. se dovoli zgolj po potrditvi arhitekta in še to le v
primeru da je predlagana menjava tehnično in
estetsko popolnoma enakovredno ali boljša od
projektirane.
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I.d MIZARSKA DELA - TRGOVINICA
POZICIJA
POZ. 4.1

OPIS

SKUPAJ

kpl

1,00

0,00 €

0,00 €

kpl

1,00

0,00 €

0,00 €

PULT Z VITRINO
Izvedba in montaža. Vsi elementi omare so izdelani iz
MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem celotne
površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Grafitno črne barve oz. po
naknadnem izboru arhitekta po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm). Pult je zg. zastekljen s kaljenim opti-white
steklom deb. 8mm. Pod njim je predal s pohištveno
ključavnico, v notranjosti dodaten predal. Pod
predalom je omarica s 4 vratnimi krili in 2x prestavljivo
notranjo polico. V notranjosti se predvidi izreze za el.
vtičnice. Brezročajno odpiranje po sistemu ''tip-on''. 2x
pohištvena ključavnica, sistemski ključ.
dim. (šxdxv) 186x 49,2 x 113 cm

POZ. 5

KOLIČINA

SPREJEMNI PULT
Izvedba
in montaža. Vsi elementi omare so izdelani iz MDF
deb. 2cm, s predhodnim kitanjem celotne površine,
barvanega s poliuretansko barvo brez silikatov in
maščob. Grafitno črne barve oz. po naknadnem izboru
arhitekta po NCS barvni lestvici. Vzorce vseh barv
dostaviti v potrditev ( v velikosti 20x20cm za vsako
barvo in odtenek). Obloga sprejemnega pulta višine
113cm, za njim delovna miza z 2x omarico s 4 vratnimi
krili in 2x prestavljivo notranjo polico. Brezročajno
odpiranje po sistemu ''tip-on''. 2x pohištvena
ključavnica, sistemski ključ. Ob njej omarica za smeti s
3x RF obročem za vrečke za smeti dim. 15x37cm,
postavljen na L-kotnike 10x10mm, ob njej odprta
omarica z 1 fiksno polico. Nad delovnim pultom raster
poličk deb. 1cm za odlaganje dokumentov. V pultu se
predvidi 3x izrez za rozeto, pod pultom kovinska polica.
Pult se zaradi stabilnosti vijači v stene, kjer je možno
ali v tla z L-kotniki.
dim. (šxdxv) 155 x 237,5 x 113 cm

POZ. 4.2

ENOTA

OMARE ZA SPREJEMNIM PULTOM
Izvedba in montaža. Vsi elementi omare so izdelani iz
MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem celotne
površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Bele barve oz. po naknadnem
izboru arhitekta po NCS barvni lestvici. Vzorce vseh
barv dostaviti v potrditev ( v velikosti 20x20cm). Vse
omare so z ravnimi odmičnimi panti z blažilcem in se
odpirajo po sistemu ''tip-on''. 12x pohištvena
ključavnica, sistemski ključ. Vmes se predvidi
perforirano oblogo prav tako iz 2cm barvanega MDF s
perforacijo ø30mm, na rastru 10x10 cm. V perforacijo
so zataknjene okrogle palice iz masivnega hrastovega
lesa, lakirane z UV obstojnim mat lakom. Nad omarami
pod stropom so predvidene stenske obloge z 2 cm
senčno fugo, ki so rezane po krivulji obokanega stropa.
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dim. (šxgxv) 715,5 x 33 x 462 cm

kpl

1,00

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.1b

Sp. omarica 2-krilna (zarezana v notranjosti)
dim. (šxgxv) 98,5x 33 x 113 cm
Sp. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 49,2x 33 x 113 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.1c

Sp. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 98,5x 33 x 113 cm

POZ.5.1d
POZ.5.2a

kom
kom

3,00
2,00

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2b

Sp. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 49,2x33 x220,8 cm
Zg. omarica 2-krilna (zarezana v notranjosti)
dim. (šxgxv) 98,5x 33 x 275,4 cm
Zg. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 49,2x33 x275,4 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2c

Zg. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 98,5x33 x275,4 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2d

Perforirana obloga dim. (šxgxv) 197x13 x275,4 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2d* Lesene hrastove palice, ø30mm, dolžine 20 cm

kom

20,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2e

Zg. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 49,2x33x167,7 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.2f

Zg. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 98,5x33x167,7 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.3a

Obloga max. dim. (šxgxv) 49,2x33x74,6 cm

kom

11,00

0,00 €

0,00 €

POZ.5.3b

Obloga max. dim. (šxgxv) 62,5x33x74,6 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ. 6

OMARE IN OBLOGE - TRGOVINICA
Izvedba in montaža. Sestav iz omaric,
perforiranih oblog pomičnih polic in predalov je v celoti
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Bele barve oz. po naknadnem
izboru arhitekta po NCS barvni lestvici. Vzorce vseh
barv dostaviti v potrditev ( v velikosti 20x20cm). Vse
omare so z ravnimi odmičnimi panti z blažilcem in se
odpirajo po sistemu ''tip-on''. Vsi predali in izvlečne
kolone imajo skrita vodila s popolnim izvlekom in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje.
Predvideno je inventirano montiranje vodil tako, da le
ta niso vidna s strani ko je predal odprt. 14x pohištvena
ključavnica, sistemski ključ. Vmes se predvidi
perforirane obloge prav tako iz 2cm barvanega MDF s
perforacijo ø30mm, na rastru 10x10 cm. V perforacijo
so zataknjene okrogle palice iz masivnega hrastovega
lesa. Na palice so nataknjene police ali zastekljeni
boksi. Nad omarami pod stropom so predvidene
stenske obloge z 2 cm senčno fugo, ki so rezane po
krivulji obokanega stropa.

dim. (šxgxv) x 366x50,5x462cm +717x41x462 cm

kpl

1,00

Sp. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 106x50,5x113 cm

kom
kom
kom

1,00
1,00
1,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

POZ.5.1a

POZ.6.1a

POZ.6.1b Sp. predalnik 2x predal dim. (šxgxv) 134x31x113 cm
POZ.6.1b* Perforirana polica dim. (šxgxv) 134x88,5x2 cm
POZ.6.1c Sp. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 35x50,5x221 cm

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.1d

Sp. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 94,6x41x113 cm

kom

4,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.1e

Sp. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 103,9x41x113 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.1f

Sp. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 92x41x113 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2a

Izvlečna kolona dim. (šxdxv) 31x 50,5 x 221cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2b

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2c

Izvlečna kolona z magnetno fronto
dim. (šxdxv) 106x 50,5 x107,7cm
Zg. omarica 2-krilna dim. (šxgxv) 106x50,5 x160 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2d

Zg. omarica 1-krilna dim. (šxgxv) 35x50,5x160 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2e

Perforirana obloga dim. (šxdxv) 189,2x4x171,4 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

kom

50,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2e* Lesene hrastove palice, ø30mm, dolžine 20 cm

Stran 50 / 72 - I.d MIZ DELA_TRGOVINICA

58_2014 SŠM-OPREMA popis_2012-09-21_L

58- 2014 SŠM - POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE - notranja oprema

POZ.6.2f

Perforirana obloga dim. (šxdxv) 149,9x4x112,3 cm

POZ.6.2f* Lesen zastekljen zaboj nataknjen na palice
dim. (šxgxv) 50x23x43 cm,
POZ.6.2f** Lesena polica nataknjen na palice
dim. (šxgxv) 50x23x2 cm,
POZ.6.2g Perforirana obloga dim. (šxdxv) 137,8x4x171,4 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

kom

4,00

0,00 €

0,00 €

kom

3,00

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

kom

3,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.2g* Lesen zastekljen zaboj nataknjen na palice
dim. (šxgxv) 90x23x43 cm,
POZ.6.2g** Lesena polica nataknjen na palice
dim. (šxgxv) 90x23x2 cm,
POZ.6.3a Obloga max. dim. (šxgxv) 53x50,5x80 cm

kom

8,00

0,00 €

0,00 €

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3b

Obloga max. dim. (šxgxv) 134x50,5x80 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3c

Obloga max. dim. (šxgxv) 35x50,5x80 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3d

Obloga max. dim. (šxgxv) 134x50,5x345,7 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3e

Obloga max. dim. (šxgxv) 189,2x4x78,6 cm

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3f

Obloga max. dim. (šxgxv) 149,9x4x41,1 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.6.3g

Obloga max. dim. (šxgxv) 137,8x50,5x78,6 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ - MIZARSKA DELA_TRGOVINICA:
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I. MIZARSKA DELA
OPOMBA:
Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL
SKUPAJ Z POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati
sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V
STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE
VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU
STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI
NEVIDNO!!!
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih
kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so
potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena,
je nestandardna in je v celoti izdelana po meri.
Pri vseh postavkah mora biti v ceno vključena nabava,
izdelava, dobava na gradbišče, montaža na lokacijo
montaže z vsemi deli in materialom, da bo element opreme
brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na
inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na
inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava
inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti visokega
cenovnega razreda, ker gre za kulturno-izobraževalni
objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno,
biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena
in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi,
kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske
opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v
potrditev. Kakršnekoli spremembe načina izvedbe mora
izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od
njega dobiti potrditev.
Pred začetkom del mora izvajalec v potrditev dostaviti
vzorce:
1) vidne površine z UV tiskom po digitalni predlogi
2.) po en vzorec vsakega od različnih sistemov vpenjanja in
odpiranja loput, predalo itd.
Izdelavo vseh vzorcev mora izvajalec vključiti v enotno ceno
postavk. Vključena mora biti izdelava števila vzorcev do
zadovoljivega rezultata v velikosti 20x20cm vseh različnih
obdelav in materialov.

Kakršnakoli menjava elementov ali segmentov okovja
ipd. se dovoli zgolj po potrditvi arhitekta in še to le v
primeru da je predlagana menjava tehnično in
estetsko popolnoma enakovredno ali boljša od
projektirane.
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GLOBINE PREDALOV IN NIŠ SE PRILAGODI GLEDE
NA KONČNO GRAFIČNO POSTAVITEV VSEBINE,
PRAVTAKO POSAMEZNE IZREZE ZA ARTEFAKTE V
LIČNICAH IN PREDALIH!!!

I.e MIZARSKA DELA - RAZSTAVNA SOBA
POZICIJA
POZ.7

OPIS
OBLOGA GALERIJE

ENOTA

KOLIČINA

kpl

1,00

SKUPAJ
0,00 €

Izdelava in montaža obloge obodnih sten galerije v
razstavni sobi. Kovinska podkonstrukcija, na katero je s
skritim pritrjevanjem obešena obloga iz 2cm MDF
barvana na grafit črno barvo NCS S 8500-N, oz. po
naknadnem izboru arhitekta in grafične oblikovalke. Na
vogalih so stiki oblog izvedeni pod kotom 45˚. Na
nekaterih oblogah je predviden UV tisk po grafični
predlogi.
UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim
UV tiskom na MDF podlago mora izvajalec pred izvedbo
pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke razstave
usklajene z vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno
obstojnost primerno za stalno razstavljanje in mora biti
v mat izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno
upoštevati, da se najprej natisne pokrivno belo barvo
nato končno grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka.
Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
m2

8,70

0,00 €

0,00 €

a.

dim. (šxv) 28 x 325 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

b

dim. (šxv) 135 x 115 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

c.

dim. (šxv) 66 x 115 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

d.

dim. (šxv) 55 x 325 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

e.

dim. (šxv) 125 x 115 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,45

dim. (šxv) 151 x 115 cm

0,00 €

0,00 €

f.

kos

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,75

g.

dim. (šxv) 14 x 325 cm

kos

4,00

0,00 €

0,00 €

h.

dim. (šxv) 270 x 115 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

i.

dim. (šxv) 104 x 325 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

j.

dim. (šxv) 75 x 115 cm + 75 x 80 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

k.

dim. (šxv) 120 x 325 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

l.

dim. (šxv) 155 x 325 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

m.

Obloga z 2-krilnimi vrati dim.95x210cm, z ravnimi
odmičnimi panti in pohištveno ključavnico. Skupna dim.
(šxv) 155 x 325 cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

m2

1,10

n.

dim. (šxv) 55 x 325 cm

kos

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

o.

dim. (šxv) 236 x 115 cm

kos

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,70
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p.

dim. (šxv) 295 x 115 cm

kos

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,10

0,00 €

0,00 €

r.

dim. (šxv) 76,5 x 325 cm

kos

2,00

0,00 €

0,00 €

s.

dim. (šxv) 280 x 115 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

t.

Obloga stropa galerije, barvan MDFdeb. 2cm, skrito
pritrjevanje na kovinsko podkonstrukcijo.

m2

37,00

0,00 €

kpl

1,00

0,00 €

m2

8,83

POZ.7.1

KRALJEVINA SHS/JUGOSLAVIJA
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
postavljena na višinsko nastavljive PE nogice ustrezne
nosilnost za razstavno omaro. Pod stropom galerije se
omara zaključi z 1cm senčno fugo
dim. (šxgxv) 165x42x210 cm + 125x50x210cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim
UV tiskom na MDF podlago mora izvajalec pred izvedbo
pridobiti zadnjo grafično predlogo oblikovalke razstave
usklajene z vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno
obstojnost primerno za stalno razstavljanje in mora biti
v mat izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno
upoštevati, da se najprej natisne pokrivno belo barvo
nato končno grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka.
Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
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UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na steklo
nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost
barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da
se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!

m2

0,70

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 23 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 23 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

dim. (šxgxv) 45 x 42 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 75 x 23 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk na steklo

m2

0,30

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 45 x 42 x 30 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 30 x 42 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c.

d.

e.

f.

f.*

g.

Fiksna ličnica z vrtilnim mehanizmom za vrtenje
okrogle ploskve ø34cm deb. 2cm Točen izrez in skrit
mehanizem se izdela po grafični predlogi. UV tisk na
ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini, ter
na krogu.

Niša za maketo učilnice Državne trgovske akademije
dim.(šxglxv) 70x40x25cm je zastekljena z
antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim steklom. Na
steklu je UV print opisa makete. Na spodnji površini se
predvidi UV tisk. V zg. plošči niše se predvidi izrez za
linijsko svetilko L1. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.

'Fiksna ličnica z UV tiskom.

'Fiksna ličnica z UV tiskom.
dim. (šxgxv) 35 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07
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h.

i.

j.

j.*

k.

l.

m.

'Fiksna ličnica z izrezom v obliki elipse velikosti
25x30cm. Nanjo je pritrjen profiliran okvir v obliki
elipse dim. 34x39x10cm. Barvo in obliko okvirja je
potrebno uskladiti z grafično oblikovalko in arhitektom.
Znotraj okvirja je UV print Karla Verstovška.
dim. (šxgxv) 45 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 35 x 30 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,35

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

'Fiksna ličnica z UV tiskom o Karlu Verstovšku.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za 2
svetilki S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši sta postavljeni 2
peresnici oz. spričevalo in izkaz na steklenih
podstavkih.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši je postavljena knjiga dim.
18x25cm na steklenem podstavku.
dim. (šxgxv) 45 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,15

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo, Rapalska pogodba.
dim. (šxgxv) 35 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

dim. (šxgxv) 35 x 35 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. Ob kukalu se predvidi vzvod
levo desno, ki bo spreminjal fotografijo v notranjosti. V
notranjosti se izvede belo škatlo iz mlečnega stekla
dim. 18x18x18cm v katero se postavi 2 fotografiji.
Narejeno po grafični predlogi. Na zg. ploščo škatle se
namontira linijsko svetilko L3. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je Fromova stavnica s številkami na
steklenem podstavku. Niša je zastekljena z
antirefleksnim in UV zaščitnim steklom. Na steklo se
predvidi UV tisk. V zg. plošči niše se predvidi izrez za
linijsko svetilko L2. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 45 x 35 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20
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n.

o.

o.*

p.

r.

s.

t.

u.

POZ.R1

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini. V predalu sta pisalo
in podloga.
dim. (šxgxv) 60 x 42 x 10 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini. V predalu je vrečka
za malico.
dim. (šxgxv) 45 x 42 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini. V predalu so 3
računala.
dim. (šxgxv) 45 x 35 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Predal z interaktivno vsebino. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 30 x 35 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Poln predal z nišo za igračo in z UV tiskom na ličnici
predala in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 45 x 35 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 35 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

dim. (šxgxv) 165 x 42 x 70 cm + 80 x 35 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,70

kom

8,00

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini. V predalu sta 2
odlikovanji.

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

POZ.7.2

0,00 €

MED 2. SVETOVNO VOJNO
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
postavljena na višinsko nastavljive PE nogice ustrezne
nosilnost za razstavno omaro. Pod stropom galerije se
omara zaključi z 1cm senčno fugo
dim. (šxgxv) 151x23x210 cm

kpl

1,00

0,00 €

m2

5,43

0,00 €

0,00 €

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati,
da se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na steklo
nanesti predpremaz 'primer' za boljšo oprijemljivost
barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati, da
se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 130 cm
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

POZ.R1

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 42 x 130 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

dim. (šxgxv) 60 x 23 x 67,5 cm

kom

1,00

UV tisk na MDF po grafični predlogi.

m2

0,15

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo, opis čitank.
dim. (šxgxv) 30 x 23 x 22,5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 30 x 23 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 30 x 23 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 2x kovinski tipki. Montažo uskladiti z dobaviteljem in
izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 23 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

Zastekljen predal, 5 elementov režima. UV tisk na
ličnici predala. V notranjosti je na zgornji površini
predviden UV tisk na steklo.
dim. (šxgxv) 120 x 36 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,45

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 150 x 23 x 70 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,70

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Niša za 5 čitanke, s stekleno polico na sredi,
zastekljena z antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim
steklom. Na spodnji površini se predvidi UV tisk. V zg.
plošči niše se predvidi izreze za 2 svetilki S1. Montažo
svetilk je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike.

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. V notranjosti se izvede belo
škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm v katero se
postavi nivojsko ilustracijo pogorele šole. Narejeno po
grafični predlogi. Na zg. ploščo škatle se namontira
linijsko svetilko L3. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
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POZ.7.3

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

kom

3,00

OBLOGA Z LCD EKRANOM

kpl

1,00

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Izdelava in montaža stenske obloge z LCD ekranom v
razstavni sobi na steni ki meji proti ambientalni
postavitvi Kraljevine SHS.
Kovinska podkonstrukcij, na katero je s skritim
pritrjevanjem obešena obloga iz 2cm MDF barvana na
grafit črno barvo NCS S 8500-N, oz. po naknadnem
izboru arhitekta in grafične oblikovalke. V oblogi se
predvidi izrez za LCD ekran dim. 970x563x90mm,
poravnan z oblogo.
Poz. 7.3a

Obloga dim. (šxv) 21 x 210 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.3b

Obloga dim. (šxv) 99 x 10 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.3c

Obloga dim. (šxv) 99 x 142,7 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.3d

Obloga dim. (šxv) 45 x 210 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

POZ.7.4

OMARA Z MAKETAMI ŠOL
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
vstavljena v kovinsko pdkonstrukcijo galerije in
umeščena med ostale obloge.
kpl

1,00

m2

4,26

dim. (šxgxv) 226x76,5x210cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim
UV tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati,
da se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
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7.4a

7.4b

7.4c

7.4d

7.4e

7.4f

Polni izvlečni panel. UV tisk na ličnici in v notranjosti
panela. Izvlečno vodili, jeklo črne barve, z blokado v
vstavljenem in izvlečnem stanju, z lahkim, neslišnim
tekom brez zatikanja. Viseča montaža, nosilnost do
80kg, kot npr. Fulterer FR 505 T.
dim. (šxgxv) 12 x 76,5 x 140 cm

kom

2,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,40

dim. (šxgxv) 136 x 76,5 x 80 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zastekljena niša za z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na fiksni ličnici pod nišo.
Izrez v zg. plošči za svetilko L2. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike. V niši
je postavljena maketa OŠ Stražišče dim. (šxglxv)
135x90x20cm, v naklonu.

Zastekljena maketa z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom na izvlečni polici. UV tisk na ličnici
pod maketo. Izrez v zg. plošči za svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. V niši je postavljena maketa Državne realne
gimnazije dim. (šxglxv) 126x66x51cm.
dim. (šxgxv) 136 x 76,5 x 60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,15

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo, opis stavbe Mestnega dekliškega
liceja.
dim. (šxgxv) 65 x 76,5 x 80 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

1,50

dim. (šxgxv) 66 x 76,5 x 60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,06

kom

1,00

Zastekljena maketa z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom na izvlečni polici. UV tisk na ličnici
pod maketo. Izrez v zg. plošči za svetilko L2. Montažo
svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne
tehnike. V niši je postavljena maketa Mestnega
dekliškega liceja dim. (šxglxv) 66x67x51cm.

Fiksna obloga. Skrito pritrjevanje na kovinsko
podkonstrukcijo.
dim. (šxv) 130 x 70 cm + 66 x 70 cm

POZ.7.5

0,00 €

OMARA Z MAKETO ŠOLE
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
vstavljena v kovinsko pdkonstrukcijo galerije in
umeščena med ostale obloge.
dim. (šxgxv) 226x76,5x210cm

kpl

1,00

0,00 €

m2

1,20

0,00 €

0,00 €

kom

2,00

0,00 €

0,00 €

dim. (šxgxv) 70 x 76,5 x 120 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,50

Poln predal z UV tiskom na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini. Opis šole z načrti.
dim. (šxgxv) 70 x 76,5 x 20 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,70

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV TISK NA MDF SKUPAj
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati,
da se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
7.5a

Fiksna obloga. Skrito pritrjevanje na kovinsko
podkonstrukcijo.
dim. (šxv) 14 x 210 cm

7.5b

7.5c

7.5d

Zastekljena niša za z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. UV tisk na spodnjo ploščo niše.
Izrez v stranskih ploščah za 2 linijski svetilki L2.
Montažo svetilk je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši je postavljena maketa OŠ
Predoslje dim. (šxglxv) 120x71x51cm vertikalno.

Fiksna obloga. Skrito pritrjevanje na kovinsko
podkonstrukcijo.
dim. (šxv) 70 x 70 cm

POZ.7.6

SLOVENCI V DRUGI JUGOSLAVIJI
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Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
postavljena na višinsko nastavljive PE nogice ustrezne
nosilnost za razstavno omaro. Pod stropom galerije se
omara zaključi z 1cm senčno fugo

dim. (šxgxv) 195x42x210cm + 75x50x210cm
UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim
UV tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati,
da se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred
vsakim UV tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti
zadnjo grafično predlogo oblikovalke razstave
usklajene z vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno
obstojnost primerno za stalno razstavljanje in mora biti
v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na
steklo nanesti predpremaz 'primer' za boljšo
oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno
upoštevati, da se najprej natisne pokrivno belo barvo
nato končno grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka.
Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 130 cm

kpl

1,00

m2

8,63

0,00 €

0,00 €

m2

0,50

0,00 €

0,00 €

kom

1,00

0,00 €

0,00 €
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b.

c.

d.

d.*

e.

f.

g.

Uvodna loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo. Odpiranje z vrezkanim ročajem
pri strani.
dim. (šxgxv) 60 x 42 x 130 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši so postavljeni avdio-video učni
pripomočki na stekleni polici.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,15

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 30 x 42 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 30 x 42 x 45 cm

kom

1,00

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je knjiga Reforma 1958 na steklenem
podstavku. Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV
zaščitnim steklom. V zg. plošči niše se predvidi izrez za
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.

Loputa z nišo. Izrez na loputi v obliki križa dim.
8x14cm. UV tisk na zunanji in notranji strani lopute. V
niši je pismo na steklenem podstavku. Niša je
zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim steklom.
Na steklu se predvidi UV tisk. V zg. plošči niše se
predvidi izrez za linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se
odprejo vratca. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.
UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,15

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare. Mehanizem se
uskladi z izvajalcem, skrita izvedba. UV tisk na vseh
treh ploskvah.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši sta stavnica in učbenik na steklenem
podstavku. Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV
zaščitnim steklom. V zg. plošči niše se predvidi izrez za
linijsko svetilko L2, ki se prižge, ko se odprejo vratca.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

kom

1,00

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklo se predvidi UV tisk. UV
tisk na spodnji plošči niše. Izrez v zg. plošči za svetilko
S1. Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike. V niši so postavljeni avdio-video učni
pripomočki na stekleni polici.
dim. (šxgxv) 45 x 42 x 155 cm
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h.

i.

j.

k.

k.*

l.

m.

m.*

n.

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,20

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,20

Fiksna ličnica z izrezom za kukalo. Izbor leče za kukalo
se uskladi na licu mesta. Ob kukalu se predvidi tipko, ki
preklopi z ene na drugo fotografijo. V notranjosti se
izvede belo škatlo iz mlečnega stekla dim. 18x18x18cm
v katero se postavi 2 fotografiji. Narejeno po grafični
predlogi. Na zg. ploščo škatle se namontira linijsko
svetilko L3. Montažo svetilke je treba uskladiti z
dobaviteljem svetlobne tehnike.
dim. (šxgxv) 35 x 42 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

'Fiksna ličnica z izrezom prilagojenim izbrani slušalki
in 3x kovinske tipke. Montažo uskladiti z dobaviteljem
in izvjalcem avdio-video opreme. UV tisk na ličnici.
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,07

dim. (šxgxv) 45 x 50 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 75 x 50 x 35 cm

kom

1,00

UV tisk na steklo

m2

0,30

dim. (šxgxv) 45 x 50 x 30 cm

kom

1,00

UV tisk na steklo

m2

0,30

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo, Univerze.
dim. (šxgxv) 30 x 50 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

dim. (šxgxv) 30 x 50 x 5 cm

kom

3,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fiksna ličnica z vrtilnim mehanizmom za vrtenje
okrogle ploskve ø34cm deb. 2cm Točen izrez in skrit
mehanizem se izdela po grafični predlogi. UV tisk na
ličnici predala in v notranjosti na zgornji površini, ter
na krogu.

Niša za maketo učilnice dim.(šxglxv) 70x49x25cm je
zastekljena z antirefleksnim, UV zaščitnim muzejskim
steklom. Na steklu je UV print opisa makete. V zg.
plošči niše se predvidi izrez za linijsko svetilko L2.
Montažo svetilke je treba uskladiti z dobaviteljem
svetlobne tehnike.

Zastekljena niša z antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Na steklu je UV print. Na spodnji
površini se predvidi UV tisk. V zg. plošči niše se
predvidi izrez za linijsko svetilko L2. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike. V
niši so značke in priznanja na steklenih podstavkih.

Poln predal. UV tisk na ličnici predala in v notranjosti
na zgornji površini, Jedra, Strokovne šole, Šolsko
kosilo.

Poln predal. UV tisk na ličnici predala in v notranjosti
na zgornji površini, Vrtci.
dim. (šxgxv) 45 x 50 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

Poln predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV
zaščtnim muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini. V predalu je indeks.
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n.*

o.

o.*

p.

p.*

r.

s.

t.

u.

dim. (šxgxv) 30 x 50 x 5 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Predal s semensko škatlo dim. 22x34,1cm v
notranjosti. UV tisk na ličnici predala in v notranjosti na
zgornji površini.
dim. (šxgxv) 30 x 50 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 60 x 42 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
pisalo, podloga in štempiljka.

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
revije Ciciban ipd.
dim. (šxgxv) 75 x 36 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 30 x 42 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 75 x 50 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,40

dim. (šxgxv) 30 x 42 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,15

dim. (šxgxv) 45 x 35 x 20 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,20

dim. (šxgxv) 45 x 35 x 40 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

kom

1,00

m2

1,00

Poln predal, UV tisk na ličnici predala in v notranjosti
na zgornji površini. V predalu je izobraževanje učiteljev.

Poln predal, UV tisk na ličnici predala in v notranjosti
na zgornji površini. V predalu interesne dejavnosti.

Predal z odprto nišo v kateri so listki z maturitetnimi
vprašanji. UV tisk na ličnici predala in v notranjosti na
zgornji površini.

Poln predal z nišo za igračo Človek ne jezi se in kocke.
UV tisk na ličnici predala in v notranjosti na zgornji
površini.

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 120x42 x70 cm +30x42x70cm+ 30x50x70 cm
UV tisk po grafični predlogi na MDF.
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POZ.R1

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.
dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

POZ.7.7

kom

16,00

kpl

1,00

m2

5,86

0,00 €

0,00 €

SODOBNI ČAS
Izdelava in montaža razstavne omare z nišami, predali,
loputami in fiksnimi ličnicami. Vsi elementi omare so
izdelani iz MDF deb. 2cm, s predhodnim kitanjem
celotne površine, barvanega s poliuretansko barvo brez
silikatov in maščob. Barvo določi grafična oblikovalka
za vsako nišo in predal posebej po NCS barvni lestvici.
Vzorce vseh barv dostaviti v potrditev ( v velikosti
20x20cm za vsako barvo in odtenek). Na loputah,
ličnicah, v predalih in nišah je predvidena aplikacija UV
tiska po grafični predlogi. Prav tako na loputah in v
notranjosti. Pri vseh loputah se predvidi skrite
pohištvene pante, kot npr. Koblenz-Kubikina K 6100
BR, črne barve. Vse lopute in predali se odpirajo z Lkovinskim ročajem, prašno barvanim na isto barvo kot
loputa. Na steni za loputo je na mestu ročaja vrezkan
neodyum magnet ø10mm, gumiran, iste barve kot
stena. Vsa vodila predalov so skrita s popolnim
izvlekom in z integriranim sistemom za nežno in tiho
zapiranje. Predvideno je inventirano montiranje vodil
tako, da le ta niso vidna s strani ko je predal odprt.
Znotraj omare se predvidi izreze tam kjer je to
potrebno za razvod el. kablov med avdio in video
napravami ter svetilkami do el. izpustov. Omara je
postavljena na višinsko nastavljive PE nogice ustrezne
nosilnost za razstavno omaro. Pod stropom galerije se
omara zaključi z 1cm senčno fugo

dim. (šxgxv) 161x37x210cm

0,00 €

UV TISK NA MDF SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred vsakim UV
tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti zadnjo
grafično predlogo oblikovalke razstave usklajene z
vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno obstojnost
primerno za stalno razstavljanje in mora biti v mat
izvedbi. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno upoštevati,
da se najprej natisne pokrivno belo barvo nato končno
grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka. Tiska se z
nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
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UV TISK NA STEKLO SKUPAJ
Velja za vse UV tiskane površine. Pred
vsakim UV tiskom mora izvajalec pred izvedbo pridobiti
zadnjo grafično predlogo oblikovalke razstave
usklajene z vsebino. Zagotavljati mora dolgoročno
obstojnost primerno za stalno razstavljanje in mora biti
v mat izvedbi. Pred nanosom UV tiska je potrebno na
steklo nanesti predpremaz 'primer' za boljšo
oprijemljivost barv. Pri nastavitvah tiskanja je potrebno
upoštevati, da se najprej natisne pokrivno belo barvo
nato končno grafiko, ki jo določi grafična oblikovalka.
Tiska se z nastavitvami ''fine art full HD 1920x1080'', za
minimalno ločljivost 600 dpi. PRED IZVEDBO SE
NUJNO PREDLOŽI VZOREC GRAFIČNI OBLIKOVALKI IN
ARHITEKTU V POTRDITEV!!!
m2

0,30

0,00 €

0,00 €

a.

Fiksna ličnica s tiskom brajlove pisave do 300 znakov
dim. (šxgxv) 30 x 42 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

b.

Uvodna fiksna loputa z UV tiskom na zunanji strani. Z
izrezom za ''touch screen''. Izvedbo uskladiti z
izvajalcem avdio-video opreme.
dim. (šxgxv) 60 x 42 x 130 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

2,16

Loputa z UV tiskom na zunanji in notranji strani lopute
ter na steni za loputo.
dim. (šxgxv) 30 x 37 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF

m2

0,45

dim. (šxgxv) 30 x 37 x 45 cm

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

kom

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c.

d.

Loputa z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši je Bela knjiga na steklenem podstavku.
Niša je zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim
steklom. V zg. plošči niše se predvidi izrez za svetilko
S1, ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke
je treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

e.

Fiksna ličnica z izrezom za 2 ''touch screen-a'' Montažo
je treba uskladiti z izvajalcem avdio-video opreme.

f.

2 loputi z nišo. UV tisk na zunanji in notranji strani
lopute. V niši so stara tipkovnica, dlančnik ipd. Niša je
zastekljena z antirefleksnim in UV zaščitnim steklom. V
zg. plošči niše se predvidi izrez za linijsko svetilko L2,
ki se prižge, ko se odprejo vratca. Montažo svetilke je
treba uskladiti z dobaviteljem svetlobne tehnike.

dim. (šxgxv) 60 x 37 x 30 cm

g.

dim. (šxgxv) 60 x 37 x 45 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,90

UV tisk na steklo po grafični predlogi.

m2

0,30

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V predalu so
različna pisala.
dim. (šxgxv) 60 x 37 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30
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g.*

h.

i.

j.

k.

POZ.R1

POZ.7.8

Predal z zastekljeno nišo z antirefleksnim, UV zaščtnim
muzejskim steklom. UV tisk na ličnici predala in v
notranjosti na zgornji površini ob niši. V niši je maketa
OŠ Rinža pri Kočevju dim. (šxdxv) 50x45x5cm.
dim. (šxgxv) 60 x 48 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 60 x 37 x 10 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Poln predal. UV tisk na ličnici predala in v notranjosti
na zgornji površini, Matura.

Predal z nišo za šolsko torbo. UV tisk na ličnici predala
in v notranjosti na zgornji površini.
dim. (šxgxv) 60 x 37 x 50 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,30

dim. (šxgxv) 60 x 37 x 20 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,25

Element z izvlečno nastopno ploskvijo s skritim
izvlečnim mehanizmom za obremenitve do 200kg in z
integriranim sistemom za nežno in tiho zapiranje ter
neizmikanjem pod obremenitvijo.

Fiksni element - Lik obdobja. Izrez v plošči ø 55cm. Za
izrezom je pritrjena plošča deb. 2cm dim. 62x67cm,
barvan MDF v barvi obdobja. Nanjo je pritrjen lik
obdobja izrezan iz MDF plošče deb. 2cm na 2 cm
lesenih distančnikih po principu možička kopitljačka s
4 gibljivimi deli, CNC izrez (min radij svedra 1mm). Na
izrezan lik se aplicira UV tisk, barva in oblika po
predlogi grafične oblikovalke.
dim. (šxgxv) 90x37x60 cm

kom

1,00

UV tisk po grafični predlogi na MDF.

m2

0,60

dim. (šxgxv) 5 x 4 x 2 cm

kom

8,00

0,00 €

0,00 €

OBLOGA Z LCD EKRANOM

kpl

1,00

0,00 €

0,00 €

Ročaj za odpiranje loput in predalov. Kovinski L-ročaj
po detajlu. Prašno barvan na isto barvo, kot ličnica.
Vijačen z vrezkanimi vijaki v spodnji del ličnice.

Izdelava in montaža stenske obloge z LCD ekranom v
razstavni sobi na steni ki meji proti ambientalni
postavitvi Povojnega obdobja.
Kovinska podkonstrukcij, na katero je s skritim
pritrjevanjem obešena obloga iz 2cm MDF barvana na
grafit črno barvo NCS S 8500-N, oz. po naknadnem
izboru arhitekta in grafične oblikovalke. V oblogi se
predvidi izrez za LCD ekran dim. 970x563x90mm,
poravnan z oblogo.
Poz. 7.8a

Obloga dim. (šxv) 21 x 210 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.8b

Obloga dim. (šxv) 99 x 10 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.8c

Obloga dim. (šxv) 99 x 142,7 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

Poz. 7.8d

Obloga dim. (šxv) 75 x 210 cm

kos

1,00

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ - MIZARSKA DELA_RAZSTAVNA SOBA

0,00 €

SKUPAJ - UV TISK_RAZSTAVNA SOBA

0,00 €
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II. OBLAZINJENI ELEMENTI
OPOMBA:

Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta arhitekture. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO
NERAZDRUŽLJIVI DEL SKUPAJ S POPISOM!!!
Izvajalec je dolžan pred izvedbo dostaviti vse vzorce
materialov v potrditev arhitektu.
Kakršnekoli spremembe izvedbe mora izvajalec
uskladiti s projektantom notranje opreme, in od njega
dobiti potrditev.
POZICIJA
POZ.2j

POZ.2j*

POZ.2k

OPIS

ENOTA

KOLIČINA

Oblazinjen element iz trde PU negorljive pene z
zaključnim slojem iz umetnega usnja bele barve, RAL
9003 oz. po naknadnem izboru arhitekta, kot npr. ATNMaster plus, odpornost na drgnjenje: ≥150.000 ciklov.
Skrita zadrga.
dim. (šxdxv) 40x62x15 cm

kos

12,00

0,00 €

0,00 €

Oblazinjen element iz trde PU negorljive pene z
zaključnim slojem iz umetnega usnja bele barve, RAL
9003 oz. po naknadnem izboru arhitekta, kot npr. ATNMaster plus, odpornost na drgnjenje: ≥150.000 ciklov.
Skrita zadrga.
dim. (šxdxv) 40x67x15 cm

kos

4,00

0,00 €

0,00 €

Oblazinjen element iz trde PU negorljive pene z
zaključnim slojem iz umetnega usnja bele barve, RAL
9003 oz. po naknadnem izboru arhitekta, kot npr. ATNMaster plus, odpornost na drgnjenje: ≥150.000 ciklov.
Skrita zadrga.
dim. (šxdxv) 50x40x30 cm

kos

12,00

0,00 €

0,00 €

skupaj II. OBLAZINJENI ELEMENTI:
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III. KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA:

Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta arhitekture. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO
NERAZDRUŽLJIVI DEL SKUPAJ S POPISOM!!!
Izvajalec je dolžan pred izvedbo dostaviti vse vzorce
materialov v potrditev arhitektu.
Kakršnekoli spremembe izvedbe mora izvajalec
uskladiti s projektantom notranje opreme, in od njega
dobiti potrditev.
POZICIJA
POZ.7.1

OPIS

ENOTA

KOLIČINA

POSTAVKA

SKUPAJ

KOVINSKA KONSTRUKCIJA GALERIJE
Dobava in montaža kovinske konstrukcije galerije v
razstavni sobi, iz tipskih škatlastih kovinskih profilov
dim. 100x100x4mm, izdelana skladno z delavniškim
načrtom vključno z vsem veznim in spojnim
materialom, načrt pred izvedbo potrdi statik in
arhitekt. Konstrukcija je vroče cinkana in prašno
barvana na grafitno črno oz. po izboru arhitekta. Na
konstrukcijo je privijačena ograja iz tipskih kovinskih
škatlastih profilov 50x50x3mm. Vsi stiki so vijačeni!
Dimenzije so razvidne v načrtu arhitekture. Pred
začetkom izdelave mora izvajalec izdelati delavniški
načrt in ga v potrditev poslati arhitektu!

a.

kvadratna jeklena cev 100x100x4mm

kg

1700,00

0,00 €

0,00 €

b.

kvadratna jeklena cev 50x50x3mm

kg

795,00

0,00 €

0,00 €

skupaj III. KLJUČAVNIČARSKA DELA:
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IV. RAZNA DELA
OPOMBA:

Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v
sklopu načrta arhitekture. Načrti in sheme vsebujejo
natančnejše opise postavk, ZATO SO
NERAZDRUŽLJIVI DEL SKUPAJ S POPISOM!!!
Izvajalec je dolžan pred izvedbo dostaviti vse vzorce
materialov v potrditev arhitektu.
Kakršnekoli spremembe izvedbe mora izvajalec
uskladiti s projektantom notranje opreme, in od njega
dobiti potrditev.
POZICIJA
OPIS
ENOTA
1.
Dobava in montaža zaščite s filcem minimalne gostote
300g/m2 ter PVC folijo. Po končanju del upoštevati tudi
odstranitev in transport na trajno deponijo s plačilom
takse. Pred montažo je potrebno zaščititi sveže
obnovljen parket!!!!
Hodnik
m2
Razstavna soba
m2
Trgovinica
m2
2.

3.

KOLIČINA

SKUPAJ

110,80
80,00
26,50

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Dobava in montaža zaščite poti od vhoda v objekt do
končnega mesta vgradnje z uporabo kartona, filca in
PVC folije. Zaščiti je potrebno vse občutljive dele, ki bi
se med montažo lahko obtolkli oz. poškodovali kako
drugače. Po končanju del upoštevati tudi odstranitev in
transport na trajno deponijo s plačilom takse.
Stopnišče in hodniki

m2

60,00

0,00 €

0,00 €

Temeljito končno čiščenje prostorov pred primo
predajo. Sanacija eventuelnih poškodb sten, raznih črt,
ki so nastale kot posledica vnosa opreme, kjerkoli na
objektu ipd.

kpl

1,00

0,00 €

0,00 €

skupaj razna dela:
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