
 
Nr sprawy ZP/1/04/2015 

         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

KARTA PRODUKTOWA ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU 

„GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD” 

Nr 

Karty 

Nr STWiORB Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa 

pomieszczenia 

1  gabloty ekspozycyjne 

wolnostojące 

10 Kpl. 207 sala wystawowa 

301 sala wystawowa 

 

 

Dostawa gablot wystawienniczych wolnostojących wraz z oświetleniem LED oraz z elementami 

logistyki magazynowej. 

 

1. Gabloty wolnostojące szklane – 10 kpl.  
 

Wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min.10,7mm z krawędziami szlifowanymi 

pod kątem 45º  Szkło wykonane zgodnie z normą EN 14449:2005 . Odporność na atak P2A lub 

wyższy, Odporność na szok termiczny 40K lub wyższa, Przezierność (przepuszczalność światła) nie 

mniej niż 0,85, Refleksyjność (odbicie) nie większe niż 0,08, Przepuszczalność energi słonecznej 

nie więcej niż 0,67. Dostawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty (atesty, deklaracje, itp) 

potwierdzające parametry szkła w momencie składania oferty. Dokładność wymiarowe tolerancje 

max 1mm  , Nie dopuszcza się szkła z widocznymi wadami optycznymi szkła takimi jak rysy, wady 

punktowe i zniekształcenia. Poszczególne ściany gabloty wykonane z pełnej tafli szkła. 

 

Opis technologi konstrukcji: 
Konstrukcja pozwalająca na łatwy demontaż i magazynowanie elementów gablot na możliwie 

najmniejszej powierzchni. Z możliwością przewiezienia dźwigiem towarowym (windą) o 

wymiarach w świetle drzwi szerokość 130cm, wysokość 230cm i głębokość windy 230cm. 

 

Wymiary zgodne z rysunkiem nr.1 

Ze względu na wrażliwość eksponatów nie dopuszcza użycia do  konstrukcji gablot klejów, 

silikonów, farb na bazie rozpuszczalników organicznych itp. Materiałów mogących wydzielać 

szkodliwe pary. 

Dopuszczalne jest wykonanie konstrukcji z materiałów takich jak szkło, stal, płyta meblowa, 

aluminium lub inne metale łączonych przy pomocy spawania lub skręcania. Elementy 

konstrukcyjne i metalowe należy pomalować metodą piecową na kolor RAL uzgodniony z 

zamawiającym. 

Podstawa gabloty wyposażona w nóżki z regulacją służące do wypoziomowania gabloty.  

Dopuszczalne obciążenie podłogi 4 KN/m2 

Cokół wyposażony w komplet obciążników. Obciążniki demontowalne waga pojedynczego 

obciążnika nie większa niż 25-35kg. 



 
konstrukcja gabloty - szybko demontowalna pozwalająca na magazynowanie zgodnie z 

wytycznymi. 

Montaż i blokowanie szyby jednopunktowy (za pomocą 1 szt. Śruby) liniowy system klemowania 

szyb zapewniający równomierny docisk szkła na całej lini styku z ramą z zabzpieczeniem przed 

nadmiernym momentem ściskającym. 

Szkło płaskie prostokątne bez otworów, nie dopuszcza się klejenia elementów montażowych do 

szkła. 

Nie dopuszcza się widocznych ramek i narożników na pionowych krawędziach szklenia. 

Instalacja zasilająca fryz górny 24V prowadzona wewnątrz szkła w taflach bocznych w taki sposób 

żeby była jak najmniej widoczna. 

Możliwość połączenia 2 gablot ze sobą na boku krótkim bez szyby pionowej pomiędzy gablotami 

oraz dodatkowych ramek profili etc. (Czyli maksymalny wymiar połączonych gablot to ok. 400cm. 

dla gabloty typu A oraz ok. 200 cm. dla gabloty typu B). 

Wysuwana podłoga 80% z możliwością zamontowania: 

- systemu oświetlenia wg. Opisu oświetlenia,  

- montażu słupków z oświetleniem pionowym. 

Możliwość montażu stojaków i  wieszaków do powieszenia eksponatów w szczególności stojaków 

do ekspozycji strojów (zbroje, kimona etc). 

Możliwość zamontowania dodatkowych półek szklanych na małe eksponaty. (2 dodatkowe półki + 

podłoga co daje 3 płaszcyzny do umieszczenia eksponatów). 

Możliwość obicia podłogi materiałem tapicerskim. 

Fryz górny gabloty z sufitem koloru białego RAL 9003 z otworami pozwalającymi na montaż 

oświetlenia. Oświetlenie zlicowane z płaszczyzną sufitu w taki sposób aby umożliwić regulację 

położenia i kątów reflektorów od góry. Fryz przykryty od góry płytą nakrywającą gablotę po 

ustawieniu oświetlenia chroniącą gablotę przed wnikaniem kurzu (na uszczelce). 

Dodatkowy kpl. szyn zasilających reflektory do montażu na podłodze gabloty na dłuższych bokach 

(2 odcinki dla gabloty czyli 2 x ok. 2m dla gabloty typu A i 2 x ok. 1m dla gabloty typu B). 

 

Listwy fryzu i cokołu z możliwością wymiany na inny kolor i fakturę powierzchni. W komplecie 

zestaw maskownic z materiału imitującego fakturę i kolor betonu. 
Opcjonalnie maskownice z materiałów imitujących fakturę i kolor drewna (np. Z forniru 

naturalneg) i kamienia naturalnego, listwy fryzu wymienialne. 

- listwy blend wymienialne  ( bez widocznych elementów łącznych ). 

- wymienialne płyty cokołu  ( bez widocznych elementów łącznych ). 

Reling zamocowany do górnego fryzu, umożliwiający podwieszanie eksponatów o wadze do 15kg. 

Stabilna konstrukcja cokołu (podstawy) z możliwością poziomowania. 

Demontowalne obciążniki podstawy o łącznej masie nie mniejszej niż 150kg dla gabloty typu A i 

75kg dla gabloty typu B. 

Zasilanie gablot z gniazd 230V od dołu. 

Zasilanie oświetlenia i sprzętu dodatkowego napięciem bezpiecznym 24VDC. 

Przeniesienie napięcia zasilania z podstawy do fryzu wewnątrz szkła bez widocznych przewodów, 

prętów etc. 

- dostosowanie do sprzętu logistyki magazynowej. 

- dopuszczalne obciążenie podłogi 4 KN/m2 

- obciążenie podłogi gabloty min. 100Kg/m2. 

 

 



 
2. Oświetlenie i sterowanie 

 

System wymiennych reflektorów LED z mocowaniem do szynoprzewodu zasilanego napięciem 

bezpiecznym 24VDC. O małych gabarytach i prostej formie. 

Diody LED o dużym współczynniku oddawaniu barwy (Ra min. 90) wysokiej sprawności. 

Reflektory wyposażne w filtry UV (brak emisji UV) 

Każdy reflektorek wyposażony w niezależny ściemniacz wysokiej jakości z regulacją za pomocą 

potencjometru (pokrętła) strumienia w zakresie 20-100% bez zmiany barwy światła i widocznych 

tętnień. 

Reflektory asymetryczne flood i kurtynowe: 

 

Typ 1. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K (dioda wzorcowa prod. citizen 

CLL104HC3L1-F5) z optyką wertykanie ok. 15º horyzontalnie ok. 160º o sprawności nie miejszej 

niż 90%  

 

Typ 2. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K (dioda wzorcowa prod. citizen 

CLL104HC3L1-F5) z optyką wertykanie ok. 6º horyzontalnie ok. 160º o sprawności nie miejszej 

niż 90%  

 

Typ 3. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K (dioda wzorcowa prod. citizen 

CLL104HC3L1-F5) z optyką wertykanie ok. 30º horyzontalnie ok. 160º o sprawności nie miejszej 

niż 90% 

 

Reflektory symetryczne typu spot z optykami wysokiej jakości o równomiernej plamie światła. 

 

Typ 4. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K z optyką  ok. 6-8º  

 

Typ 5. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K z optyką  ok. 20º  

 

Typ 6. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K z optyką  ok. 40º  

 

Typ 7. Moc nominalna ok. 3W ok. 260Lm temp. Barwowa 3000K z optyką  ok. 60º  

 

Oświetlenie cokołu gablot zamontowane pod spodem skierowane w dół (na podłogę) z możliwością 

ustawienia natężenia światła ( za pomocą potencjometru) i z możliwością wyłączenia (wbudowane 

w gablotę). 

Zasilacze 24V w komplecie z gablotą. 

 

Sterowanie:  

Każda gablota wyposażona w odbiornik radiowy 3 kanałowy pozwalający na zdalne załączenie i 

wyłączenie oświetlenia umożliwiający współpracę z radiowymi czujnikami ruchu, pilotami oraz 

sterownikiem pracującym w sieci LAN. System w standardzie KNX lub innym podobnym. 

 

3. Dodatkowe wyposażenie logistyczno-magazynowe: 
Stojak (stojaki) pozwalające na bezpieczne magazynowanie szkła z gablot. 

Stojak(stojaki) pozwalające na zmagazynowanie pozostałych elementów gablot. 

Stojak transportowy do szkła, pozwalający jednorazowo na przewiezienie windą kompletu szkła dla 



 
2 gablot z użyciem wózka akumulatorowego. 

Elementy i akcesoria potrzebne do zmontowania gablot (stojaki, uchwyty do szkła, narzędzia). 

 

4. Dodatkowe opcjonalne możliwości gablot. 
W zależności od przeznaczenia (wystawianych obiektów) gablota musi pozwlać na montaż 

dodatkowego wyposażenia. 

 bezprzewodowy system alarmowy zasilany z gabloty 24VDC 

 sterowanie oświetleniem za pomocą czujników ruchu i sterowników radiowych (dla 

skróceniem do minimum ekspozycji na światło eksponatów wrażliwych) 

 

5. Zakres dostawy: 

Gabloty wolnostojące (konstrukcja wraz z szkłem) 

Gablota typ A – 4 kpl. 

Gablota typ B – 6 kpl. 

Oświetlenie i sterowanie 

Reflektory: 

Typ 1 – 30szt. 

Typ 2 - 20szt 

Typ 3- 20szt 

Typ 4- 6szt 

Typ 5- 12szt 

Typ 6- 10szt 

Typ 7- 10szt 

Wyposażenie elektryczne stanowiące wyposażenie systemu oświetleniowego zgodnie z opisem – 10 

kpl. 

Oświetlenie cokołu gablot – 10 kpl. 

Odbiornik radiowy 3 kanałowy – 10 kpl. 

Wyposażenie logistyczno-magazynowe 

Stojak (stojaki) magazynowy na szkło - 1kpl. 

Stojak transportowy na szkło - 1 szt. 

Stojaki lub skrzynie na akcesoria takie jak listwy, oświetlenie – 1 kpl. 

Elementy potrzebne do montażu gablot. (stojaki, narzędzia itp.)  

Łączniki do połączenia 2 gablot w 1 podwójną – 5kpl. 

 



 

 


