Załącznik nr 1

Zlecenie nr 2: Ekspozytory pod eksponaty na wystawę stałą CDP MNS

Gablota G3_1
Drążek - Tkanina 1, przewieszona na drążku dł. 70 cm, śr. 0,8 cm, podwieszony
do górnej ściany gabloty na żyłkach lub drążek mocowany do
pleców gabloty
Podpórka - Tkanina 2, rozpięta na tylnej ścianie gabloty, przytwierdzona na kołki
- 4 szt. (wkrętów z kapturkami ) dł. 1.0 cm
Wrzeciono na żyłce podwieszone do ściany górnej gabloty

Gablota G17_1
Podpórka pod krzyż 2 szt. (wkręty z kapturkami) dł. 7.0 cm
Podpórka pod dwa naczynia 4 szt. (wkręty z kapturkami i ogranicznikiem) dł. 8,5 cm - 2szt.
dł. 5,0 cm - 2szt.
Drążek do przewieszenia koszuli i płótna 1szt. dł. 100,0 cm, gr. 0,8 cm
Drążek do przewieszenia worków 1 szt. dł. 100,0 cm, gr. 0,8 cm mocowany do tylnej
ściany gabloty na odległość 5.5cm
Podpórka pod medal wym. szer.10.0 cm x wys. 10.0 cm z wgłębieniem o średnicy : 6 cm
przykręcana do ściany gabloty
Rys.

Gablota G8_1
Podpórki do suwaka 2 szt.(wkręty z kapturkami) dł. 2,0 cm
Podpórki do zawieszenia przedmiotu 2 szt. (wkręty z kapturkami) dł. 5,0cm
Podpórka pod medal 2 szt. (wkręty z kapturkami) dł. 1.5 cm

Gablota G3_1
System linkowy( oksydowany) w poziomie dł. 113,3 cm - 4 szt. pleksi przezroczystej giętej w kieszeń o
wymiarach 20,0 cm x 23,0 cm

Wieszaki na ubrania: - 4 szt. styrodur modulowany do kształtu ubrania
(gabloty G17_1, G3_1 x 2 szt., G3_2)
mocowane na prostokątny uchwyt do tylnej ściany
gabloty wg ustaleń

- 7 szt. wieszaki czarne ciałokształtne (gablota G7_1)
jeden wiszący na uchwycie, sześć wiszących na drążku gr 0,8 cm
Drążek podwieszony jednym końcem do górnej ściany gabloty,
drugim końcem do bocznej ściany gabloty.

Uchwyty na broń - gabloty G1_1 - 1 szt. karabin, 2 szt. pistolety
wysięgniki na broń o dł. 20,0 cm
- gablota G3_2 - 2 szt. karabinów mocowanych bezpośrednio do tylnej
ściany gabloty
Kątowniki aluminiowe malowane na czarny mat z ogranicznikiem na ksiązki Gablota G7_1
80,0 cm
Gablota G17_1

x 2 cm szer.

płyty

2 szt. x 225,0 cm x 6,0 cm szer. książki + pieczątki
1 szt. x 167,0 cm x 6,0 cm szer. Ksiązki

Gablota G17_1
Kieszenie z pleksi przezroczystej: 1 szt. wymiar A3 w poziomie, znaczki
1 szt. wys. 15.0 cm x szer.27,0 cm, naszywki
Gablota G1_1
Płytka podwieszona na żyłkach pod półką (na legitymację) o wym. 26,0 cm x 20.0 cm

Gablota G3_1
Wymiary Antyram (z pleksi) pod dokumenty:

35,0 cm x 49,0 cm

A2 obwieszczenie

41,0 cm x 59,0 cm A2 wiadomości
29,7 cm x 42,0 cm

A2 biuletyn

21,0 cm x 29,7 cm A3 biuletyn
14,8 cm x 21,0 cm A5 koperty x 2 szt.
19,5 cm x 14, 0 cm A5 telegram
21,0 cm x 15,0 cm

A5 przepustka

10,0 cm x 13,5 cm

A6 potwierdzenie

Wymiar „pianki” pod oporniki 10,0 cm x 20,0 cm

Gablota G14_1
Wymiar „ pianki” pod postulaty
A4 x 3 szt.
20,0 cm x 30.0 cm pod znaczki wpinane

2 szt. x

Gablota G3_1
Podpórka pod opaskę i naszywki: dł. 50,0 cm x szer. 20,0 cm
Podpórki do książek
-kątownik 10.0 cm x 24.0 cm
Rys.
- podpórka do książki w kształcie litery U
Rys.

Podstawa pod pasiak z beretem o wym.dl.45.0 cm x szer.30.0 cm, wys. przodu 22.0 cm,
wysokość tylnej ścianki 32.0 cm

Gablota G1_1
Podpórka pod V-2
Rys.

