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1. DANE OGÓLNE  

1.1 OBIEKT:  Sala wystawowa na parterze Muzeum   

1.2 Powierzchnia opracowania około 350 m2 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU                                    Nr str. 
Strona tytułowa 1 
Spis zawartości projektu 2 



 

2. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania jest: 
 
Projekt aranżacji stałej wystawy historycznej - Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  
 
Podstawami opracowania są: 
 
      -     Scenariusz merytoryczny 
      -     Projekt koncepcji wystawy  
 
 
 

A.  CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
 

1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY 
 

Zakres wystawy obejmuje ekspozycję historyczną Muzeum Karkonoskiego. 
Przestrzeń ekspozycyjna dostępna jest z klatki schodowej łączącej ją z pozostałymi 
poziomami muzeum jak i bezpośrednio z holu głównego. Zakłada się iż wejście główne na 
wystawę stanowi strefa wejściowa Muzeum, co zapewni bezkolizyjny dostęp zwiedzającym z 
dysfunkcją ruchu. Opierając się na wytycznych Inwestora zaplanowano przeznaczenie sal 
parteru na cele ekspozycyjne dostosowane do organizacji wystawy stałej. Wystawa posiadać 
będzie elementy o charakterze multimedialnym – jako system infomatów  zaaranżowanych  
na  ekspozycji. Ścieżka zwiedzania wyznacza tematyczny układ ekspozycji , oparty na 
opracowaniach działów historycznych , archeologicznego ,sztuki i etnograficznego . 
 
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA 
 
Aranżacja wystaw wykorzystuje architektoniczny układ przestrzeni sal. Ściany i sufity 
wykończone będą w tonacji jasnej. Eksponaty zabytkowe eksponowane będą w 
zróżnicowanych gabarytowo i funkcjonalnie – przestrzennych gablotach, wyposażonych w 
system dostosowany do eksponowania rzemiosła, dokumentów, tkanin i mebli. Wybrane typy 
gablot posiadają odpowiednie oświetlenie górne(reflektorki LED z regulacją kąta świecenia), 
natomiast ekspozycje rzemiosła eksponowane na podestach gablot zostaną doświetlone, 
dodatkowo światłem ze źródeł zewnętrznych znajdujących się na szynoprzewodach.  
 
Informacja wizualna zostanie opracowana jako prezentacja multimedialna i w formie 
graficznej w postaci drukowanych graficznych kolaży. 
 
Dzieci stanowią specyficzną grupę odbiorców , dla  nich dostosowana zostanie treść 
merytoryczna jednego z sześciu typów infomatu wprowadzająca najmłodszych odbiorców w 
tematy eksponowane na wystawie.   
 
Zwiedzający z zagranicy posłużą się informatorami z tekstami tłumaczonymi na trzy języki. 
informatory znajdować się będą w kieszeniach zintegrowanych z zabudowa ekspozycyjną. 



 

3.   ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE. 
 

 Sprzęt ekspozycyjny 
 
 

Lp. Przedmiot  Wymagane warunki 

1 
 

GABLOTA  01 
 
Ekspozycja Historii 
Najnowszej  
 
SZTUK 2 
 

Konstrukcja wykonana z płyty MDF ognioodpornej w 
Euroklasie B-s2, pomalowanej jednostronnie farbą 
akrylową ścienną do wnętrz w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Proponowany  jest kolor złamany –szary lub biały – po 
wykonaniu trzech próbek wskazanych przez projektanta, 
Zleceniodawca wybierze ostatecznie intensywność koloru.  
Powierzchnia panelu tylnego dostosowana do projekcji 
prezentacji – malowana farbą białą stosowaną jako 
powierzchnia ekranów o dużym współczynniku odbicia 
(odpowiednik ekranów białych matt white). 
 
Postument podstawy wypoziomowany poprzez stopki 
regulowane -zasłonięte cokołem. Krawędzie boczne 
łączone pod kątem 45 stopni.  
 
Panel tylni wyposażony w system do zawieszania obrazów 
– składający się z linek uchwytów mocujących  i elementów 
do zawieszania obrazów.  Listwy  służą do zawieszania 
obrazów na linkach. Listwy są montowane do ściany za 
pomocą kołków rozporowych. W przypadku montażu listew 
na ścianie z cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne 
obciążenie listwy wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu 
za pomocą kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków 
równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 
dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi płyty oraz osiem 
zestawów linkowych składających się z elementów : 
mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych 
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GABLOTA  02 
 

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z płyty MDF 
malowanej farba akrylową. Krawędzie  łączenia podstawy 



GABLOTA STOLIKOWA 
 
Ekspozycja  
Działu Archeologicznego 
 
 
SZTUK : 1 
 

gabloty zacięte są pod kątem 45 stopni. Pulpit 
ekspozycyjny gabloty pokryty jest  blachą stalową  o 
grubosci 1,5-2 mm lakierowaną proszkowo.  
   
Klosz szklany  zamocowany w profilu stalowym 
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem 
szklanym podnoszona jest do góry  za pomocą sprężyn 
gazowych. Klosz gabloty wykonany ze szkła bezpiecznego 
laminowanego 44.1 . Krawędzie klejenia zacinane są pod 
kątem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest  
w ramę nośną silikonem neutralnym. 
 
Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów do 
akceptacji przez Dział konserwacji Muzeum 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Gabloty  wyposażone w oświetlenie diodami LED o barwie 
światła w przedziale 3000-3500 K. Oświetlenie gabloty 
posiada regulację kąta świecenia, oraz wyposażone jest  w 
potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w 
gablocie. 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie  
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki  
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot i do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
 
W wewnętrznej cześci gabloty zamocowane są cztery koła 
obrotowe, umożliwiające przemieszczanie gabloty w 
obrębie pomieszczeń muzeum. 
 
Gablota wyposażona w wyjmowany wkład schodkowy – 
wykonany z blachy pokrytej lakierem proszkowym 
strukturalnym lub tkaniną - ostateczny układ schodków 
(około 4 poziomów) i materiał wykończeniowy zostanie 
ustalony z Kuratorem działu archeologicznego i 



Projektantem wystawy. Niezbędne jest wyposażenie 
gabloty w szkło powiększające na stelażu ,umożliwiającym 
oglądanie monet. Monety leżą na podkładkach z pleksi 
unoszących je nad powierzchnią lustrzaną – co pozwoli 
zobaczyć rewers  wybranych monet. 
 
Gablota wyposażona jest w skośne podstawy ekspozycyjne 
wykonane z pleksi, służące do eksponowania  i podpisów 
do obiektów. 
 
Sposób wykonania gablot szklanych wymaga zachowania 
najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa 
produktu. Bezpieczeństwo produktu musi być potwierdzone 
na opinią konstruktora z uprawnieniami w zakresie 
uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, dotyczącej 
spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  statyki, 
konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy. Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej.  
Gablota posiada System pasywnej klimatyzacji polegający  
na użyciu spreparowanych krzemionek silikatowych 
(silicagelu). Krzemionki w postaci luźnego granulatu lub 
kartonowych pudełek  z granulatem, umieszcza się w 
specjalnie do tego przeznaczonych szufladach w podstawie 
gabloty. Granulat  musi być w odpowiedniej proporcji 
nawilżony wodą tak aby wymieniając wilgoć z otoczeniem 
utrzymywał określoną przez kuratora wilgotność. 
 
Konstrukcja gabloty umożliwia zamontowanie systemu 
alarmowego wskazanego przez Zamawiającego. 
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GABLOTA  03 
 
GABLOTA STOLIKOWA 
 
Ekspozycja  
Działu Archeologicznego 
 
SZTUK : 1 
 
 
 
 

 
Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z płyty MDF 
malowanej farba akrylową. Krawędzie  łączenia podstawy 
gabloty zacięte są pod kątem 45 stopni. Pulpit 
ekspozycyjny gabloty pokryty jest  blachą stalową  o 
grubosci 1,5-2 mm lakierowaną proszkowo.  
 
Klosz szklany  zamocowany w profilu stalowym 
pomalowanym lakierem proszkowym. Rama z kloszem 
szklanym podnoszona jest do góry  za pomocą sprężyn 
gazowych. Klosz gabloty wykonany ze szkła bezpiecznego 
 laminowanego 44.1 . Krawędzie klejenia zacinane są pod 
kątem 45 stopni i sklejone klejem UV. Klosz wklejony jest  
w ramę nośną silikonem neutralnym. 
 
Gablota wyposażona jest w skośne podstawy ekspozycyjne 
wykonane z pleksi, służące do eksponowania  i podpisów 
do obiektów. 
 
Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów do 



akceptacji przez Dział konserwacji Muzeum 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Gabloty  wyposażone w oświetlenie diodami LED o barwie 
światła w przedziale 3000-3500 K. Oświetlenie gabloty 
posiada regulację kąta świecenia, oraz wyposażone jest  w 
potencjometr umożliwiający regulację natężenia światła w 
gablocie. 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie  
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki  
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot i do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
 
W wewnętrznej cześci gabloty zamocowane są cztery koła 
obrotowe, umożliwiające przemieszczanie gabloty w 
obrębie pomieszczeń muzeum. 
 
W korpusie jest zamontowana jedna szuflada ekspozycyjna 
w całości wykonana z profili i blachy aluminiowej 
lakierowanych proszkowo. Szuflada zamykana jest 
formatką ze szkła bezpiecznego laminowanego 33.1 
wklejonego w ramkę aluminiową. Ramka wraz ze szkłem 
przykręcana jest do korpusu szuflady za pomocą śrub. 
Wewnątrz szuflady jest zainstalowane oświetlenie diodowe 
zamocowane wzdłuż przedniej krawędzi szuflady. Spód 
szuflady wyłożony jest tkaniną ekspozycyjną. 
Szuflada w pełni wysuwana zabezpieczona jest blokadą 
przeciw wypadnięciu Szyny teleskopowe na łożyskach 
kulkowych. 
Szuflada posiada blokadę uniemożliwiającą zamknięcie jej 
do końca (około 5cm).  
 
Sposób wykonania gablot szklanych wymaga zachowania 
najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa 
produktu. Bezpieczeństwo produktu musi być potwierdzone 
opinią konstruktora z uprawnieniami w zakresie uprawnień 



konstrukcyjno-budowlanych, dotyczącej spełnienia  norm 
bezpieczeństwa w zakresie  statyki, konstrukcji oraz 
eksploatacji gablot, które będą wykonywane według 
załączonego projektu architektonicznego na podstawie 
własnych rozwiązań technicznych Wykonawcy.  Opinie 
należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. 
 
Gablota posiada System pasywnej klimatyzacji polegający  
na użyciu spreparowanych krzemionek silikatowych 
(silicagelu). Krzemionki w postaci luźnego granulatu lub 
kartonowych pudełek  z granulatem, umieszcza się w 
specjalnie do tego przeznaczonych szufladach w podstawie 
gabloty. Granulat  musi być w odpowiedniej proporcji 
nawilżony wodą tak aby wymieniając wilgoć z otoczeniem 
utrzymywał określoną przez kuratora wilgotność. 
 
Konstrukcja gabloty umożliwia zamontowanie systemu 
alarmowego wskazanego przez Zamawiającego. 
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GABLOTA  04 
 
NA KAPLICZKI 
 
Ekspozycja  
Działu Etnograficznego 
 
 
SZTUK : 2 
 
 

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. Elementy konstrukcyjne i blendy osłonowe 
mocowane są do ścian wewnętrznych budynku za pomocą 
odpowiednich  kołków rozporowych. 
 
Poszycie wewnętrzne ( tył, dół i góra) gabloty wykonane są 
z paneli z blachy stalowej  lub aluminiowej o grubości 1,5 - 
2 mm , lakierowanych proszkowo. Elementy z blachy 
mocowane są do konstrukcji elementami mocującymi 
niewidocznymi wewnątrz gabloty. Poszycie zewnętrzne 
postumentów gablot wykonane jest z blachy stalowej lub 
aluminiowej o grubości 1,5 – 2 mm , lakierowanej 
proszkowo. 
Front gabloty wykonane ze szkła bezpiecznego 
laminowanego 55.1  ( grubość dwóch warstw szkła – każda 
po 5 mm i jedna folia PVB służąca do laminowania szkła ).  
Krawędzie łączenia są uszczelnione trwale zamocowaną 
bezbarwną uszczelką silikonową. 
 
Elementy szklane korpusu gabloty są mocowane do profili 
nośnych górnych i dolnych, w taki sposób, aby profile były 
niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. W górnej i 
dolnej części szkło jest lakierowane od wewnętrznej strony, 
wykonywane są tak zwane maski, o wysokościach w 
przedziale 90- 150 mm ( do ustalenia z Zamawiających na 
etapie dokumentacji wykonawczej ). Przyklejanie szyby 
poprzez maski do konstrukcji nośnej gabloty daje  "czystą" 
płaszczyznę szkła widoczną dla zwiedzającego z każdej 
strony gabloty. Do naniesionej na wewnętrzną 
powierzchnię szkła maski, klejony jest profil metalowy 
łączony z zawiasem mocowanym do korpusu gabloty. 
Rozwiązania techniczne otwierania gabloty oraz 
zastosowane zawiasy powinny być wykonane w taki 
sposób, żeby były niewidoczne  dla zwiedzającego od 



zewnętrznej strony gabloty.  
 
Drzwi gabloty zamykane są za pomocą zamków 
dyskowych o podwyższonej odporności na włamanie.  
 
Wewnątrz gabloty przewiduje się zamocowanie półek 
szklanych wykonanych ze szkła float o grubości 8mm. 
Krawędzie boczne półek szlifowane.  
Dodatkowe półki skośne z doklejoną dodatkową przegrodą 
na jednej krawędzi uniemożliwiają  zsuwanie się 
eksponatów z półki. 
Półki mocowane są w gablocie przy użyciu systemu 
linkowego umożliwiającego płynne zmiany wysokości półek 
oraz szybki i łatwy demontaż systemu linkowego.  
 
Elementy systemu linkowego wykonane są z aluminium 
anodowanego w kolorze srebrnym, linka ze stali 
nierdzewnej o grubości minimum 2 mm. Elementy systemu 
należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 
etapie tworzenia dokumentacji wykonawczej. 
 
Gablota wyposażona jest w podstawy ekspozycyjne z 
pleksi, o wymiarach i nachyleniach określonych ostatecznie 
przez Zamawiającego na etapie uzgodnień wykonawczych. 
W dokumentacji rysunkowej projektu zakłada się 
wykonanie po dwie podstawy na każdą z poziomych półek 
gabloty i podstawy do podpisów o długości równej 
szerokości każdej z półek  , wstawiane do jej wnętrza.  
Podstawy wykonane są z pleksi  o grubości około 3 - 4 mm. 
 
Wymaga się od Wykonawcy dostarczenia wyników badań 
dopuszczalnego maksymalnego obciążenia statycznego 
półek szklanych w gablotach, a także systemu linkowego 
wykonanych przez Akredytowane Laboratorium 
Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku badania 
nośności półek dopuszcza się wykonanie obliczeń przez 
inżyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami 
konstruktorskimi .  
 
Wykonawca musi dokonać pomiarów szczelności gabloty. 
Pomiar ma być przeprowadzony atestowanym sprzętem i 
uznawaną powszechnie w muzealnictwie metodą 
sprawdzania szczelności gablot i wykazać, że szczelność 
ta jest przynajmniej na poziomie jednej wymianie powietrza 
na dwa dni. Brak spełnienia tego warunku skutkować 
będzie odstąpieniem od umowy.  
 
Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów  do 
akceptacji przez Dział konserwacji Muzeum 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 



przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą materiałów. 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Projekt zakłada wykonanie gablot w standardach 
muzealnych. Przewidziano stosowanie szkła laminowanego 
– gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania w 
przestrzeni publicznej. Sposób wykonania gablot szklanych 
wymaga zachowania najwyższej staranności w zakresie 
bezpieczeństwa produktu. Bezpieczeństwo produktu musi 
być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w 
zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, 
dotyczącej spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  
statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy. Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej.  
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (między innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED o barwie 
światła ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania 
barw CRI o wartości minimalnej 90. Diody LED 
zamontowane są w szczelnych oprawach w ilości nie mniej 
niż 7 punktów na 1 mb (3 montowane w panelu górnym i 4 
na pionowych relingach do montażu półek).  Rodzaj 
soczewek -szerokości kąta rozsyłu - dobór opraw,   
wymaga  ustalenia z projektantem ekspozycji na etapie 
wykonywania gablot . System oświetlenia wyposażony jest 



w możliwość regulacji natężenia światła w gablocie 
(przedział regulacji dostosowany do wymogów działu 
konserwacji) pozwala ono na oświetlanie wybranych 
obiektów. Oprawy punktowe posiadają regulowany kąt 
nachylenia w zakresie od 0 do 90 stopni. 
W dolnej partii zabudowy znajduje się włączane oddzielnie 
oświetlenie liniowe LED stanowiące światło tłowe dla 
eksponatów wymagających podświetlenia . 
 
Gablota wyposażona jest w pasywny  system klimatyzacji 
regulujący  wilgotność względną w gablocie. Konstrukcja 
gabloty powinna umożliwiać wymianę granulatu 
krzemiankowego bez otwierania głównej części 
ekspozycyjnej. Gablota posiada System pasywnej 
klimatyzacji polegający  na użyciu spreparowanych 
krzemionek silikatowych (silicagelu). Krzemionki w postaci 
luźnego granulatu lub kartonowych pudełek  z granulatem, 
umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonych 
szufladach w podstawie gabloty. Granulat  musi być w 
odpowiedniej proporcji nawilżony wodą tak aby 
wymieniając wilgoć z otoczeniem utrzymywał określoną 
przez kuratora wilgotność. 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
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NA CZEPKI 
 
Ekspozycja Działu 
Etnograficznego 
 
 
SZTUK : 3 
 

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. Elementy konstrukcyjne i blendy osłonowe 
mocowane są do ścian wewnętrznych budynku za pomocą 
odpowiednich  kołków rozporowych. 
 
Poszycie wewnętrzne ( tył, dół i góra) gabloty wykonane są 
z paneli z blachy stalowej  lub aluminiowej o grubości 1,5 - 
2 mm , lakierowanych proszkowo. Elementy z blachy 
mocowane są do konstrukcji elementami mocującymi 
niewidocznymi wewnątrz gabloty. Poszycie zewnętrzne 
postumentów gablot wykonane jest z blachy stalowej lub 
aluminiowej o grubości 1,5 – 2 mm , lakierowanej 
proszkowo. 
 
Front gabloty wykonane ze szkła bezpiecznego 
laminowanego 55.1  ( grubość dwóch warstw szkła – każda 
po 5 mm i jedna folia PVB służąca do laminowania szkła ).  
Krawędzie łączenia są uszczelnione trwale zamocowaną 



bezbarwną uszczelką silikonową. 
 
Elementy szklane korpusu gabloty są mocowane do profili 
nośnych górnych i dolnych, w taki sposób, aby profile były 
niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty. W górnej i 
dolnej części szkło jest lakierowane od wewnętrznej strony, 
wykonywane są tak zwane maski, o wysokościach w 
przedziale 90- 150 mm ( do ustalenia z Zamawiających na 
etapie dokumentacji wykonawczej ). Przyklejanie szyby 
poprzez maski do konstrukcji nośnej gabloty daje  "czystą" 
płaszczyznę szkła widoczną dla zwiedzającego z każdej 
strony gabloty. Do naniesionej na wewnętrzną 
powierzchnię szkła maski, klejony jest profil metalowy 
łączony z zawiasem mocowanym do korpusu gabloty. 
Rozwiązania techniczne otwierania gabloty oraz 
zastosowane zawiasy powinny być wykonane w taki 
sposób, żeby były niewidoczne  dla zwiedzającego od 
zewnętrznej strony gabloty.  
 
Drzwi gabloty zamykane są za pomocą zamków 
dyskowych o podwyższonej odporności na włamanie.  
Wewnątrz gabloty przewiduje się zamocowanie półek 
szklanych wykonanych ze szkła float o grubości 8mm. 
Krawędzie boczne półek szlifowane. Dodatkowe półki 
skośne z doklejoną dodatkową przegrodą na jednej 
krawędzi uniemożliwiają  zsuwanie się eksponatów z półki. 
Półki mocowane są w gablocie przy użyciu systemu 
linkowego umożliwiającego płynne zmiany wysokości półek 
oraz szybki i łatwy demontaż systemu linkowego.  
 
Elementy systemu linkowego wykonane są z aluminium 
anodowanego w kolorze srebrnym, linka ze stali 
nierdzewnej o grubości minimum 2 mm. Elementy systemu 
należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 
etapie tworzenia dokumentacji wykonawczej. 
 
Gablota wyposażona jest w podstawy ekspozycyjne z 
pleksi ( podstawy pod czepki należy skonsultować z 
Kurator działu etnograficznego) o wymiarach i nachyleniach 
określonych ostatecznie przez Zamawiającego na etapie 
uzgodnień wykonawczych w dokumentacji rysunkowej 
projektu. Zakłada się wykonanie minimum po dwie 
podstawy na każdą z poziomych półek gabloty i podstawy 
do podpisów w odpowiedniej ilości do obiektów (o długości 
równej szerokości każdej z półek  , wstawiane do jej 
wnętrza ). Podstawy wykonane są z pleksi  o grubości 
około 3 - 4 mm . 
 
Panel tylni gablot wysunięty jest po stronie prawej – w 
kierunku drzwi Sali – tworząc płaszczyznę informacji 
wizualnej dla tego fragmentu ekspozycji. Panel posiada 
podejście elektryczne dla potencjalnego podpięcia 
(posiadającego wymagany rodzaj zabezpieczenia 
różnicowo prądowego ) – ekranu LCD . W tym fragmencie 



ekspozycji planowanych jest zastosowanie około 6 
ekranów LCD 8”,w miejscach ustalonych  z Projektantem 
wystawy na etapie akceptacji rysunków wykonawczych 
przedstawionych Projektantowi przez Wykonawcę. Ekrany 
zostaną zamontowane przez ich dostawce – należy 
umożliwić zasilenie monitorów  i ich wentylację. 
 
Ze względu na oczekiwaną stabilizację wilgotności 
wewnątrz gablot,  Wykonawca musi dokonać pomiarów 
szczelności gabloty. Pomiar ma być przeprowadzony 
atestowanym sprzętem i uznawaną powszechnie w 
muzealnictwie metodą sprawdzania szczelności gablot i 
wykazać, że szczelność ta jest przynajmniej na poziomie 
jednej wymianie powietrza na dwa dni. Brak spełnienia tego 
warunku skutkować będzie odstąpieniem od umowy.  
 
Materiały stosowane do budowy gabloty muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów  do 
akceptacji przez  Dział konserwacji Muzeum 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą materiałów. 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Projekt zakłada wykonanie gablot w standardach 
muzealnych. Przewidziano stosowanie szkła laminowanego 
– gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania w 
przestrzeni publicznej. Sposób wykonania gablot szklanych 
wymaga zachowania najwyższej staranności w zakresie 
bezpieczeństwa produktu. Bezpieczeństwo produktu musi 
być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w 
zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, 
dotyczącej spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  
statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy. Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej. 
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 



obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, której szczegółowy zakres 
został opisany w SIWZ, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED o barwie 
światła ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania 
barw CRI o wartości minimalnej 90. Diody LED 
zamontowane są w szczelnych oprawach w ilości nie mniej 
niż 7 punktów na 1 mb(3 montowane w panelu górnym i 4 
na pionowych relingach do montażu półek).  Rodzaj 
soczewek - szerokości kąta rozsyłu należy ustalić z 
projektantem wystawy. System oświetlenia wyposażony 
jest w możliwość regulacji natężenia światła w gablocie 
(przedział regulacji dostosowany do wymogów działu 
konserwacji), pozwala ono na oświetlanie wybranych 
obiektów. Oprawy punktowe posiadają regulowany kąt 
nachylenia w zakresie od 0 do 90 stopni. 
W dolnej partii zabudowy znajduje się włączane oddzielnie 
oświetlenie liniowe LED stanowiące światło tłowe dla 
eksponatów wymagających podświetlenia. 
 
Gablota wyposażona jest w pasywny  system klimatyzacji 
regulujący  wilgotność względną w gablocie. Konstrukcja 
gabloty powinna umożliwiać wymianę granulatu 
krzemiankowego bez otwierania głównej części 
ekspozycyjnej. Gablota posiada System pasywnej 
klimatyzacji polegający  na użyciu spreparowanych 
krzemionek silikatowych (silicagelu). Krzemionki w postaci 
luźnego granulatu lub kartonowych pudełek  z granulatem, 
umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonych 
szufladach w podstawie gabloty. Granulat  musi być w 
odpowiedniej proporcji nawilżony wodą tak aby 
wymieniając wilgoć z otoczeniem utrzymywał określoną 
przez kuratora wilgotność. 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 



Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
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Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie zewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. 
Poszycie zewnętrzne wykonane jest z płyty MDF 
ognioodpornej w Euroklasie B-s2, lakierowanej natryskowo 
farbą w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. 
Proponowany  jest kolor złamany –szary lub biały – po 
wykonaniu trzech próbek wskazanych przez projektanta. 
 
Postument podstawy wypoziomowany poprzez stopki 
regulowane -zasłonięte cokołem. Krawędzie boczne 
łączone pod kątem 45 stopni.  
 
Gablota wyposażona w trzy postumenty z funkcją 
siedziska. Jak również powierzchnia - w części naprzeciw 
multimedialnej mapy Jeleniej Góry- dostosowana jest do 
funkcji siedziska. Siedzisko  obsługuje eksponowaną na 
ekranie szklanym – jako PIONOWYM ELEMENCIE 
GABLOTY prezentację multimedialną , zainstalowaną  do 
ściany Sali (również pulpit sterujący prezentacją , 
mocowany ma być poprzez ramę stalową do ściany sali) . 
 
Na postumencie Gabloty przewiduje się montaż przez 
Wykonawcę Infomatów  - trzech ekranów LCD .Należy 
wyposażyć gablotę w wymagane podejście elektryczne 
,umożliwiające zasilenie sprzętu multimedialnego. 
Niezbędne jest wykonanie obróbki i podstaw 
umożliwiających montaż trzech ekranów 23”  i jednego 
stanowiska słuchawkowego we skazanych punktach . 
Forma podstaw dla sprzętu multimedialnego zostanie 
uzgodniona z Projektantem wystawy na etapie koordynacji 
prac Wykonawców wyłonionych w trybie zamówienia 
publicznego.(schemat na rysunkach) 
 
Gablota posiada wnęki ekspozycyjne do prezentacji 
obiektów archeologicznych. Gablota wyposażona jest w 
zestaw podstawek z pleksi – niezbędnych dla  informacji 
wizualnej i podpisów obiektów. 
Poszycie wewnętrzne - boki i dół Wnęk Ekspozycyjnych 
gabloty wykonane są z paneli z blachy stalowej  lub 
aluminiowej o grubości 1,5 - 2 mm , lakierowanych 
proszkowo. Elementy z blachy mocowane są do konstrukcji 
elementami mocującymi niewidocznymi wewnątrz gabloty. 
Wnęki zamknięte taflami szkła laminowanego float 66.1. 
Tafle są demontowane i podnoszone za pomocą ssawek 
do szkła. Tafle szklane są zlicowane z powierzchnią 
pulpitu. 
 



Wnęki oświetlane  za pomocą diod LED o barwie światła 
ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania barw CRI o 
wartości minimalnej 90. Diody LED dopuszcza się w formie 
liniowych taśm, montowanych tak by nie oślepiały 
zwiedzających . 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
 
 
Gablota wyposażona w system do zawieszania obrazów – 
składający się z linek uchwytów mocujących  i elementów 
do zawieszania obrazów.  Listwy  służą do zawieszania 
obrazów na linkach. Listwy są montowane do ściany za 
pomocą kołków rozporowych. W przypadku montażu listew 
na ścianie z cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne 
obciążenie listwy wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu 
za pomocą kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków 
równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 
dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania  obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi płyty( 5 elementów 
listwy ) oraz osiem zestawów linkowych na każdej listwie 
składających się z elementów : 
mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych 
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GABLOTA  .07 
 
NA DOKUMENTY 
 
Ekspozycja działu Historii 
Najnowszej 

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. Elementy konstrukcyjne  mocowane są do 
ścian wewnętrznych budynku za pomocą odpowiednich  
kołków rozporowych. 



 
SZTUK : 2 
 
 

Poszycie zewnętrzne wykonane jest z płyty MDF 
ognioodpornej w Euroklasie B-s2. 
Elementy pulpitu wykonane z płyty MDF lakierowane sa 
natryskowo natomiast elementy pionowe gabloty (panele) 
dopuszcza się do malowania  farbami ściennymi 
akrylowymi w tym samum kolorze co pulpity. 
 
Proponowany  jest kolor złamany –szary lub biały – po 
wykonaniu trzech próbek wskazanych przez projektanta. 
 
Pulpit wypoziomowany poprzez stopki regulowane –
wbudowane w podstawę . Krawędzie boczne łączone pod 
kątem 45 stopni.  
 
Pulpit posiada płaszczyznę ekspozycyjną przeszkloną  pod 
którą eksponowane są pod czarną maskownicą ( wymiary 
otworów zostaną  ustalone z Kuratorem działu Historii 
najnowszej). Pocztówki w oryginałach , skanach  jak i 
eksponowane na prezentacjach na ekranach LCD 8” 
zamontowanych w płaszczyźnie pulpitu. W tym fragmencie 
ekspozycji planowanych jest zastosowanie około 3 
ekranów LCD 8”,w miejscach ustalonych  z Projektantem 
wystawy na etapie akceptacji rysunków wykonawczych 
przedstawionych Projektantowi przez Wykonawcę. Ekrany 
zostaną zamontowane przez ich dostawce – należy 
umożliwić zasilenie monitorów  i ich wentylację 
 
Panel pionowy ekspozycji wypoziomowany poprzez stopki 
regulowane –wbudowane w podstawę . Krawędzie boczne 
łączone pod kątem 45 stopni.  
Panel posiada powierzchnie ekspozycyjną przeszkloną  
pod która eksponowane są pod czarną maskownicą 
(wymiary otworów zostaną  ustalone z Kuratorem działu 
Historii najnowszej) pocztówki w oryginałach , skanach  jak 
i eksponowane na prezentacjach na ekranach LCD 8” 
zamontowanych w płaszczyźnie pionowej panelu. W tym 
fragmencie ekspozycji planowanych jest zastosowanie 
około 3 ekranów LCD 8”,w miejscach ustalonych  z 
Projektantem wystawy na etapie akceptacji rysunków 
wykonawczych przedstawionych Projektantowi przez 
Wykonawcę. Ekrany zostaną zamontowane przez ich 
dostawce – należy umożliwić zasilenie monitorów  i ich 
wentylację. 
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GABLOTA  08 
 
NA DOKUMENTY 
  
Ekspozycja działu Historii 
Najnowszej 
 
 
SZTUK : 2 

 
GABLOTA  08 a 
 
Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. 
Elementy posiadają konstrukcją umożliwiającą po 
wysunięciu gabloty na środek pomieszczenia -  dostęp 
do okna . 



 
 
 

Poszycie zewnętrzne wykonane jest z płyty MDF 
ognioodpornej w Euroklasie B-s2. Elementy pulpitu 
wykonane z płyty MDF lakierowane są natryskowo 
natomiast elementy pionowe gabloty (panele) malowane 
farbami ściennymi akrylowymi. 
Proponowany  jest kolor złamany – szary lub biały – po 
wykonaniu trzech próbek wskazanych przez projektanta. 
Pulpit wypoziomowany poprzez stopki regulowane –
wbudowane w podstawę . Krawędzie boczne łączone pod 
kątem 45 stopni.  
 
Pulpit posiada płaszczyznę ekspozycyjną przeszkloną  pod 
która eksponowane są pod czarną maskownicą ( wymiary  
otworów zostaną  ustalone z Kuratorem działu Historii 
najnowszej) pocztówki w oryginałach , skanach  jak i 
eksponowane na prezentacjach na ekranach LCD 8” 
zamontowanych w płaszczyźnie pulpitu. W tym fragmencie 
ekspozycji planowanych jest zastosowanie około 3 
ekranów LCD 8”,w miejscach ustalonych  z Projektantem 
wystawy na etapie akceptacji rysunków wykonawczych 
przedstawionych Projektantowi przez Wykonawcę. Ekrany 
zostaną zamontowane przez ich dostawce – należy 
umożliwić zasilenie monitorów  i ich wentylację. 
 
GABLOTA  08 b 
Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i  lakierowana 
proszkowo. 
Elementy posiadają konstrukcją umożliwiającą po 
wysunięciu gabloty na środek pomieszczenia -  dostęp do 
okna . 
Poszycie zewnętrzne wykonane jest z płyty MDF 
ognioodpornej w Euroklasie B-s2. Elementy pulpitu 
wykonane z płyty MDF lakierowane są natryskowo 
natomiast elementy pionowe gabloty (panele) malowane 
farbami ściennymi akrylowymi. 
 
Proponowany  jest kolor złamany –szary lub biały – po 
wykonaniu trzech próbek wskazanych przez projektanta. 
Pulpit wypoziomowany poprzez stopki regulowane –
wbudowane w podstawę . Krawędzie boczne łączone pod 
kątem 45 stopni.  
 
Panel pionowy ekspozycji wypoziomowany poprzez stopki 
regulowane –wbudowane w podstawę . Krawędzie boczne 
łączone pod kątem 45 stopni.  
Panel posiada powierzchnie ekspozycyjną przeszkloną  
pod którą eksponowane są pod czarną maskownicą 
(wymiary otworów zostaną  ustalone z Kuratorem działu 
Historii najnowszej) pocztówki w oryginałach , skanach  jak 
i eksponowane na prezentacjach na ekranach LCD 8” 
zamontowanych w płaszczyźnie pionowej panelu.  
 



W tym fragmencie ekspozycji planowanych jest 
zastosowanie około 3 ekranów LCD 8”,w miejscach 
ustalonych  z Projektantem wystawy na etapie akceptacji 
rysunków wykonawczych przedstawionych Projektantowi 
przez Wykonawcę. Ekrany zostaną zamontowane przez ich 
dostawce – należy umożliwić zasilenie monitorów  i ich 
wentylację. 
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GABLOTA  09 
 
GABLOTA NA TKANINY 
 
 
 
SZTUK : 2 
 
 

Konstrukcja wykonana z płyty MDF ognioodpornej w 
Euroklasie B-s2 , pomalowanej jednostronnie farbą 
akrylową ścienną do wnętrz w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Proponowany  jest kolor złamany –szary – po wykonaniu 
trzech próbek wskazanych przez projektanta, 
Zleceniodawca wybierze ostatecznie intensywność koloru.  
 
Postument podstawy wypoziomowany poprzez stopki 
regulowane -zasłonięte cokołem. Krawędzie boczne 
łączone pod kątem 45 stopni. 
 
Panel tylni wyposażony w system do zawieszania 
eksponatów – składający się z linek uchwytów mocujących  
i elementów do zawieszania– w zestawie linka  stalowa i 
żyłka. Systemie uchwyty do obiektów lekkich i ciężkich  
( dwa rozmiary)  
System do zawieszania obrazów  służy do zawieszania 
obiektów na linkach. Listwy są montowane do ściany za 
pomocą kołków rozporowych. W przypadku montażu listew 
na ścianie z cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne 
obciążenie listwy wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu 
za pomocą kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków 
równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 
dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania  obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi płyty oraz osiem 
zestawów linkowych na każdej listwie składających się z 
elementów : 
mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych. 
 
Obiekty eksponowane na tle panelu to przestrzenne formy– 
niezbędne dla nich wsporniki ścienne zostaną wykonane z 
płaskowników stalowych o wymiarach dobranych przez 



wykonawcę do obiektów podczas wizji lokalnej pod 
nadzorem Kuratora działu. 
Planowane do ekspozycji  zespoły obiektów wymagają 
systemu elementów montażowych  - około 10 sztuk.  
Gablota wyposażona jest w zestaw podstawek z pleksi – 
niezbędnych dla  informacji wizualnej i podpisów obiektów.  
Gablota wyposażona zostanie w dwa manekiny cało 
postaciowe (stojący męski, siedzący kobiecy)– wykonane 
przez artystę rzeźbiarza posiadającego podobne realizacje. 
Manekiny zostaną ubrane In situ -  w stroje dostarczone 
przez Zamawiającego.  
 
Całość ekspozycji wraz z Szafą Laboranta wymaga osłony 
z tafli szklanych mocowanych po wykonaniu aranżacji 
eksponatów za pomocą złączek kątowych i prostych – 
ewentualne zadaszenie taflą zamykającą od góry –do 
decyzji Kuratora działu. 
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GABLOTA  10 
 
GABLOTA SZCZELNA 
NA MIECZ 
 
Ekspozycja działu 
Archeologii 
 
 
 
 
SZTUK : 1 
 

Konstrukcję gabloty stanowi dolna i górna rama aluminiowa 
lakierowana metodą proszkową na kolor wybrany przez 
Zamawiającego z palety RAL. Elementy wnętrza gabloty 
wykonane są z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.  
 
Korpus gabloty stanowi szkło bezpieczne laminowane o 
grubości 44.1mm. Krawędzie szkła w gablotach poddane 
są obróbce polerowania. Szkło wklejone jest w ramę 
aluminiową za pomocą  neutralnego silikonu.  
 
Dostęp do wnętrza gabloty możliwy jest poprzez drzwi 
montowane do zawiasów nie widocznych dla 
Zwiedzającego. Gablota zamykana jest zamkami 
dyskowymi. Klucze do zamków dyskowych zabezpieczone 
są kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez 
znajomości kodu. Wkładki zamków spełniają wymagania  
podwyższonej odporności na włamanie. 
 
Wewnątrz gabloty zamontowana jest przegroda ze szkła 
laminowanego 55.1. Przegroda wyposażona jest w otwory 
umożliwiające zamocowanie stalowymi uchwytami miecz . 
W skład wyposażenia gabloty wchodzą uchwyty mocujące 
miecz. 
 
Gablota wyposażona jest w pasywny  system klimatyzacji 
regulujący  wilgotność względną w gablocie. Konstrukcja 
gabloty powinna umożliwiać wymianę granulatu 
krzemiankowego bez otwierania głównej części 
ekspozycyjnej. Gablota posiada System pasywnej 
klimatyzacji polegający  na użyciu spreparowanych 
krzemionek silikatowych (silicagelu). Krzemionki w postaci 
luźnego granulatu lub kartonowych pudełek  z granulatem, 
umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonych 
szufladach w podstawie gabloty. Granulat  musi być w 
odpowiedniej proporcji nawilżony wodą tak aby 
wymieniając wilgoć z otoczeniem utrzymywał określoną 



przez kuratora wilgotność. 
 
Materiały stosowane do budowy gabloty muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów  wg 
wytycznych konserwatorskich dołączonych do projektu 
gablot przez Dział konserwacji Muzeum 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą materiałów. 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Projekt zakłada wykonanie gabloty w standardach 
muzealnych. Przewidziano stosowanie szkła laminowanego 
– gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania w 
przestrzeni publicznej. Sposób wykonania gablot szklanych 
wymaga zachowania najwyższej staranności w zakresie 
bezpieczeństwa produktu. Bezpieczeństwo produktu musi 
być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w 
zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, 
dotyczącej spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  
statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy.  Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej. 
 
Dla oświetlenia gabloty diodami przewidziano 
zastosowanie oświetlenia LED, które trzeba wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami - z aktualnie 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 21sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W 
ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
podłączenia wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych 
do przyłącza elektrycznego 230 V – znajdującego się w 
posadzce (lub ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w 
ramach dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (między innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 



Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED o barwie 
światła ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania 
barw CRI o wartości minimalnej 90. Diody LED 
zamontowane są w szczelnych oprawach w ilości 4 
punktów.  Rodzaj soczewek - szerokości kąta rozsyłu - 
dobór opraw, wymaga  ustalenia z projektantem ekspozycji. 
System oświetlenia wyposażony jest w możliwość regulacji 
natężenia światła w gablocie (przedział regulacji 
dostosowany do wymogów działu konserwacji).  
W dolnej partii zabudowy znajduje się włączane oddzielnie 
oświetlenie liniowe LED stanowiące światło tłowe dla 
eksponatów wymagających podświetlenia. 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
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GABLOTA  11 
 
GABLOTY NA MAKIETY 
 
Ekspozycja działu 
Etnograficznego 
 
 
SZTUK : 3 
 
 
 
 

Konstrukcja nośna wykonana jest z płyty MDF w Euroklasie 
B-s2, pomalowanej natryskowo farbą  w kolorze 
wskazanym przez Zamawiającego. Proponowany  kolor 
biały. Postument wyposażony w stopki regulowane -
zasłonięte cokołem. Krawędzie płyt bocznych łączone pod 
kątem 45 stopni. 
 
GABLOTA wyposażona jest w klosz szklany montowany w 
płaszczyźnie ekspozycyjnej – podnoszony na 
przyssawkach, ręcznie. Klosz zabezpieczony przed 
nieumyślnym zsunięciem.  Klosz wykonany jest ze szkła 
bezpiecznego laminowanego.4 4 1. Krawędzie łączenia 
klosza zacinane pod kątem 45 stopni, polerowane i łączone 
klejem UV. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą . 
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GABLOTA  12 
 
GABLOTA PRZY ŚCIANIE  
 
Ekspozycja działów: 
Archeologii  

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i lakierowana 
proszkowo. Elementy konstrukcyjne i blendy maskujące 
mocowane są do ścian wewnętrznych budynku za pomocą 
odpowiednich kołków rozporowych . 



Historii Najnowszej 
I Sztuki 
 
SZTUK : 10 
 
 
 
 
 
 

 
Poszycie wewnętrzne: tył, góra, dół a w gablotach także 
boki (tam gdzie są przewidziane) wykonane są z paneli z 
blachy stalowej lub aluminiowej o grubości 1,5 - 2 mm, 
lakierowanych proszkowo. Elementy z blachy mocowane 
są do konstrukcji elementami mocującymi niewidocznymi 
wewnątrz gabloty. Poszycie zewnętrzne postumentów 
gablot wykonane jest z blachy stalowej lub aluminiowej o 
grubości 1,5 – 2 mm, lakierowanej proszkowo.  
 
Front gabloty i boki w gablotach wykonane ze szkła 
bezpiecznego laminowanego 44.1 (grubość dwóch warstw 
szkła – każda po 4 mm plus folia PVB służąca do 
laminowania szkła). Krawędzie łączenia szkła zacinane są  
pod kątem  45 stopni i poddane obróbce polerowania . Nie 
dopuszcza się stosowania profili aluminiowych na 
pionowych krawędziach łączenia szkła. Krawędzie łączenia 
są uszczelnione trwale zamocowaną bezbarwną uszczelką 
silikonową. 
Elementy szklane korpusu gabloty są mocowane do profili 
nośnych górnych i dolnych mocowanych do korpusu 
gabloty. Ruchome elementy - drzwi łączone zawiasem, 
wyposażone w dwa zamki dyskowe o podwyższonej 
odporności na włamanie.  
 
Wewnątrz każdej gabloty przewiduje się zamocowanie 
półek szklanych wykonanych ze szkła o  grubości 8 mm. 
Krawędzie boczne półek szlifowane. Półki mocowane są w 
gablocie przy użyciu systemu linkowego umożliwiającego 
płynne zmiany wysokości półek oraz szybki i łatwy 
demontaż systemu linkowego.  
Elementy systemu linkowego wykonane są z aluminium 
anodowanego w kolorze srebrnym, linka ze stali 
nierdzewnej o grubości minimum 2 mm. Elementy systemu 
należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 
etapie tworzenia dokumentacji wykonawczej. 
 
Gabloty wyposażone są w zestaw podstawek z pleksi 
umożliwiających odpowiednią ekspozycję obiektów jak i 
zapewniających ich podpisy w gablotach. Zestawy zostaną 
sprecyzowane na etapie realizacji z Kuratorem i 
Projektantem wystawy. 
Wyposażenie gabloty w dziale sztuki obejmuje niezbędny 
pas zabezpieczonego do niej dojścia – ze stojakami opisu i 
czujką kątową z sygnalizatorem.  
 
Panel tylni gablot wysunięty jest po stronie prawej lub lewej 
– w kierunku drzwi Sali – tworząc płaszczyznę informacji 
wizualnej dla tego fragmentu ekspozycji. Panel posiada 
podejście elektryczne dla potencjalnego podpięcia 
(posiadającego wymagany rodzaj zabezpieczenia 
różnicowo prądowego ) – ekranu LCD . W tym fragmencie 
ekspozycji planowanych jest zastosowanie około 6 
ekranów LCD 8”,w miejscach ustalonych  z Projektantem 



wystawy na etapie akceptacji rysunków wykonawczych 
przedstawionych Projektantowi przez Wykonawcę. Ekrany 
zostaną zamontowane przez ich dostawce – należy 
umożliwić zasilenie monitorów  i ich wentylację. 
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED o barwie 
światła ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania 
barw CRI o wartości minimalnej 90. Diody LED 
zamontowane są w szczelnych oprawach w ilości nie mniej 
niż 7 punktów na 1 mb(3 montowane w panelu górnym i 4 
na pionowych relingach do montażu półek).  Rodzaj 
soczewek -szerokości kąta rozsyłu - dobór opraw,   
wymaga  ustalenia z projektantem ekspozycji . System 
oświetlenia wyposażony jest w możliwość regulacji 
natężenia światła w gablocie (przedział regulacji 
dostosowany do wymogów działu konserwacji) pozwala 
ono na oświetlanie wybranych obiektów. Oprawy punktowe 
posiadają regulowany kat nachylenia w zakresie od 0 do 90 
stopni. 
 
Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów kolekcji - do 
akceptacji Działu konserwacji Muzeum Karkonoskiego 
Gablota wyposażona jest w pasywny  system klimatyzacji 
regulujący  wilgotność względną w gablocie. Konstrukcja 
gabloty powinna umożliwiać wymianę granulatu 
krzemiankowego bez otwierania głównej części 
ekspozycyjnej. Gablota posiada System pasywnej 
klimatyzacji polegający  na użyciu spreparowanych 
krzemionek silikatowych (silicagelu). Krzemionki w postaci 
luźnego granulatu lub kartonowych pudełek  z granulatem, 
umieszcza się w specjalnie do tego przeznaczonych 
szufladach w podstawie gabloty. Granulat  musi być w 
odpowiedniej proporcji nawilżony wodą tak aby 
wymieniając wilgoć z otoczeniem utrzymywał określoną 
przez kuratora wilgotność. 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 



maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą materiałów. 
 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. 
 
Projekt zakłada wykonanie gablot w standardach 
muzealnych. Przewidziano stosowanie szkła laminowanego 
– gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania w 
przestrzeni publicznej. Sposób wykonania gablot szklanych 
wymaga zachowania najwyższej staranności w zakresie 
bezpieczeństwa produktu. Bezpieczeństwo produktu musi 
być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w 
zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, 
dotyczącej spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  
statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy. Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej. 
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (między innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 



Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
 

13 
 

 
GABLOTA  15 
 
GABLOTA NA ŚRODKU 
POMIESZCZENIA 
 
Ekspozycja działu 
Archeologii 
 
 
SZTUK : 2 
 
 

 
Konstrukcja nośna wykonana jest z płyty MDF w Euroklasie 
B-s2, pomalowanej natryskowo farbą  w kolorze 
wskazanym przez Zamawiającego. Proponowany  kolor 
szary. Postument wyposażony w stopki regulowane -
zasłonięte cokołem. Krawędzie płyt bocznych łączone pod 
kątem 45 stopni. 
 
Gabloty wyposażone są w zestaw podstawek z pleksi 
umożliwiających odpowiednią ekspozycję obiektów jak i 
zapewniających ich podpisy w gablotach. Zestawy zostaną 
sprecyzowane na etapie realizacji z Kuratorem i 
Projektantem wystawy 
 
Gabloty wyposażone są w modele przekroju 
archeologicznego i grobu łużyckiego. Modele zostaną 
wykonane na lekkiej konstrukcji pokrytej materiałem sypkim 
–utrwalonym, imitującym ziemię. Model grobu wykończony 
jest gałęziami imitującymi roślinność .W modele zostaną 
dopasowane obiekty archeologiczne dostarczone przez 
Kuratora , które ostatecznie umieszczone będą In situ w 
modelach. 
 
Całość ekspozycji wymaga osłony z tafli szklanych 
mocowanych po wykonaniu aranżacji eksponatów 
wpisanych w modele przekroju i grobu łużyckiego za 
pomocą złączek kątowych i rozet mocujących tafle do 
podstawy gabloty – ewentualne zadaszenie taflą 
zamykającą od góry –do decyzji Kuratora działu. Tafle 
zabezpieczone zostaną od dołu kątownikiem stalowym 
podtrzymującym je. Krawędź styku szkła i kątownika 
wypełniona jest pianką EPDM. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą . 
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GABLOTA  16 
 
GABLOTA WYSUNIĘTA  
W PRZESTRZENI   
POMIESZCZENIA 
 
Ekspozycja działu 
Etnograficznego 

Konstrukcja nośna gabloty wykonana jest z kształtowników 
stalowych, do których mocowane jest poszycie wewnętrzne 
gabloty. Konstrukcja jest spawana / skręcana i lakierowana 
proszkowo. Elementy konstrukcyjne i blendy maskujące 
mocowane są do ścian wewnętrznych budynku za pomocą 
odpowiednich kołków rozporowych . 
 
Poszycie wewnętrzne: tył, góra, dół a w gablotach także 



 
SZTUK : 3 
 
 

boki (tam gdzie są przewidziane) wykonane są z paneli z 
blachy stalowej lub aluminiowej lub płyty MDF 
ognioodpornej, malowanej farbami akrylowymi ściennymi. 
Elementy z blachy mocowane są do konstrukcji elementami 
mocującymi niewidocznymi wewnątrz gabloty. Poszycie 
zewnętrzne postumentów gablot wykonane jest z blachy 
stalowej lub aluminiowej o grubości 1,5 – 2 mm, 
lakierowanej proszkowo.  
 
Front gabloty i boki w gablotach zawierają elementy szkła 
bezpiecznego laminowanego 44.1 (grubość dwóch warstw 
szkła – każda po 4 mm plus folia PVB służąca do 
laminowania szkła). Krawędzie łączenia szkła zacinane są  
pod kątem  45 stopni i poddane obróbce polerowania . Nie 
dopuszcza się stosowania profili aluminiowych na 
pionowych krawędziach łączenia szkła. Montaż Elementów 
szklanych  umożliwiający  dostęp obsłudze do obiektów w 
trakcie użytkowania. 
 
Wewnątrz każdej gabloty przewiduje się zamocowanie 
półek szklanych wykonanych ze szkła: o  grubości 8 mm 
Krawędzie boczne półek szlifowane. Półki mocowane są w 
gablocie przy użyciu systemu linkowego umożliwiającego 
płynne zmiany wysokości półek oraz szybki i łatwy 
demontaż systemu linkowego.  
Elementy systemu linkowego wykonane są z aluminium 
anodowanego w kolorze srebrnym, linka ze stali 
nierdzewnej o grubości minimum 2 mm. Elementy systemu 
należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 
etapie tworzenia dokumentacji wykonawczej. 
 
Gablota wyposażona w system do zawieszania obrazów – 
składający się z linek uchwytów mocujących  i elementów 
do zawieszania obrazów.  Listwy  służą do zawieszania 
obrazów na linkach. Listwy są montowane do ściany za 
pomocą kołków rozporowych. W przypadku montażu listew 
na ścianie z cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne 
obciążenie listwy wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu 
za pomocą kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków 
równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 
dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania  obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi płyty( 6 elementów 
listwy ) oraz osiem zestawów linkowych na każdej listwie 
składających się z elementów : 
 



mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych. 
 
Gabloty wyposażone są w zestaw podstawek z pleksi 
umożliwiających odpowiednią ekspozycję obiektów jak i 
zapewniających ich podpisy w gablotach. Zestawy zostaną 
sprecyzowane na etapie realizacji z Kuratorem i 
Projektantem wystawy. 
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Oświetlenie eksponatów za pomocą diod LED o barwie 
światła ciepłej (ok. 3100 K) i współczynniku oddawania 
barw CRI o wartości minimalnej 90. Diody LED 
zamontowane są w szczelnych oprawach w ilości nie 
mniej niż 10 punktów na 1 mb( montowane w panelu 
górnym i  na pionowych relingach do montażu półek).  
Rodzaj soczewek -szerokości kąta rozsyłu - dobór opraw,   
wymaga  ustalenia z projektantem ekspozycji na etapie 
wykonywania gablot . System oświetlenia wyposażony jest 
w możliwość regulacji natężenia światła w gablocie 
(przedział regulacji dostosowany do wymogów działu 
konserwacji) pozwala ono na oświetlanie wybranych 
obiektów. Oprawy punktowe posiadają regulowany kat 
nachylenia w zakresie od 0 do 90 stopni. 
 
Materiały stosowane do budowy gablot muszą zapewniać 
ich neutralność chemiczną względem zbiorów kolekcji szkła 
wg wytycznych konserwatorskich dołączonych do 
projektu gablot przez Dział konserwacji Muzeum 
Karkonoskiego 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą materiałów. 



 
Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot muszą być 
wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu. W 
szczególności ważny jest element rewizji w blendach 
maskujących – umożliwiający dostęp do kaloryferów za 
gablotą. System bezpiecznego dostępu. Oznacza, że 
zarówno w trakcie otwierania drzwi w gablocie jak i po jej 
otwarciu , jest spełniony warunek stateczności gabloty, 
czyli nie ma ryzyka drgań gabloty powodujących 
zagrożenie dla eksponatów. 
 
Projekt zakłada wykonanie gablot w standardach 
muzealnych. Przewidziano stosowanie szkła laminowanego 
– gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania w 
przestrzeni publicznej. Sposób wykonania gablot szklanych 
wymaga zachowania najwyższej staranności w zakresie 
bezpieczeństwa produktu. Bezpieczeństwo produktu musi 
być potwierdzone opinią konstruktora z uprawnieniami w 
zakresie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, 
dotyczącej spełnienia  norm bezpieczeństwa w zakresie  
statyki, konstrukcji oraz eksploatacji gablot, które będą 
wykonywane według załączonego projektu 
architektonicznego na podstawie własnych rozwiązań 
technicznych Wykonawcy. Opinie należy załączyć do 
dokumentacji odbiorowej. 
 
Dla oświetlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie 
oświetlenia LED, które trzeba wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami - z aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia 
wszelkich urządzeń i instalacji elektrycznych do przyłącza 
elektrycznego 230 V – znajdującego się w posadzce (lub 
ścianie) pod gablotą, oraz dostarczyć w ramach 
dokumentacji powykonawczej, wszelkie dokumenty 
potwierdzające jakość oraz poprawność wykonania 
instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia 
personelu). 
 
Gablota powinna być oznaczona znakiem CE ( zgodnie 
dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, 93/68 EFC- 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12.03.2003r.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
końcowych układu elektrycznego gablot do dostarczenia 
Deklaracji Zgodności , świadczącej zgodność z PN-EN 60-
598-2-2 -2000 Oprawy oświetleniowe, Wymagania 
Szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) 
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GABLOTA  17 
 
Ekspozycja działu 
Etnograficznego 
 
SZTUK : 7 
 
 

Konstrukcja nośna wykonana jest z płyty MDF w Euroklasie 
B-s2, pomalowanej natryskowo farbą  w kolorze 
wskazanym przez Zamawiającego. Proponowany  kolor 
biały. Postument wyposażony w stopki regulowane -
zasłonięte cokołem. Krawędzie płyt bocznych łączone pod 
kątem 45 stopni. 
 
GABLOTA wyposażona jest w klosz szklany montowany w 
płaszczyźnie ekspozycyjnej – podnoszony na 
przyssawkach, ręcznie. Klosz zabezpieczony przed 
nieumyślnym zsunięciem.  Klosz wykonany jest ze szkła 
bezpiecznego laminowanego 44.1. Krawędzie łączenia 
klosza zacinane pod kątem 45 stopni, polerowane i łączone 
klejem UV. 
 
Gabloty wyposażone są w zestaw podstawek z pleksi 
umożliwiających odpowiednią ekspozycję obiektów jak i 
zapewniających ich podpisy w gablotach. Zestawy zostaną 
sprecyzowane na etapie realizacji z Kuratorem i 
Projektantem wystawy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą . 
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POSTUMENT Z 
KLOSZEM   19 
 
Ekspozycja działu 
oświatowego 
 
 
SZTUK : 1 
 
 

Konstrukcja wykonana z płyty MDF ognioodpornej w 
Euroklasie B-s2 , pomalowanej jednostronnie farbą 
akrylową ścienną do wnętrz w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego.  
Powierzchnia postumentu wyłożona zostanie wykładziną 
miękką  umożliwiającą  zmywanie przyklejoną na trwale do 
postumentu. Wykładzina pokryta warstwą antybakteryjną i 
przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową, posiada atesty i 
certyfikat europejski, jest przeznaczona do obiektów 
użyteczności publicznej.  
 
Postument wyposażony jest w elementy umożliwiające 
malowanie na rolkach papieru ,kredkami w pojemnikach 
zamontowanych obok jak i wieszanie plakatu – 
oświetlonych punktowo światłem kinkietowym. Siedzenie 
na postumencie umożliwią trzy pufy rozkładane i plastikowe 
krzesełka( 8 sztuk). Przyrządy pomocnicze przechowywane 
będą w będących na wyposażeniu postumentu dwóch 
skrzynkach plastikowych otwieranych z góry – kolor żółty. 
Na postumencie znajduje się stoliczek okrągły plastikowy . 
 
Bok postumentu zamknięty jest cokołem z MDF na którym 
wiszą będące na wyposażeniu po trzy szablony z każdego 
z prezentowanych działów wystawy – szablony rysunkowe 
wykonane są z pleksi. 
Na cokole zamontowana jest ,,panorama Jeleniej Góry z 



postaciami i zegarem nad wieżami  – wycięta ze sklejki i 
zadrukowana w kolorze, z wyciętymi okienkami, 
podświetlanymi od tyłu światłem LED. 
  

           
 
Obiekt do wykorzystania przy panoramie miasta. 
 
Klosz stanowi zespól płyt z HIPSU – kolor niebieski, 
kobaltowy , imitujący niebo nad miastem. Klosz jest na 
trwale mocowany do ścian i sufitu Sali.  
Ściana boczna przy podeście malowana na  niebiesko z 
pozostawionym białym ekranem do prezentacji. Obok 
kotara z materiału służąca zaciemnieniu przy projekcji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą . 
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GABLOTA  13 
 
Ekspozycja działu 
Etnograficznego 
 
 
 
SZTUK : 2 
 
 
 
 

Konstrukcja wykonana z płyty MDF ognioodpornej w 
Euroklasie B-s2 , pomalowanej jednostronnie farbą 
akrylową ścienną do wnętrz w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Proponowany  jest kolor złamany –szary – po wykonaniu 
trzech próbek wskazanych przez projektanta, 
Zleceniodawca wybierze ostatecznie intensywność koloru.  
 
podstawy wypoziomowane poprzez stopki regulowane - 
zasłonięte cokołem. Krawędzie boczne łączone pod kątem 
45 stopni. 
  
Panel tylni wyposażony w system do zawieszania 
eksponatów – składający się z linek uchwytów mocujących  
i elementów do zawieszania– w zestawie linka  stalowa i 
żyłka. Systemie uchwyty do obiektów lekkich i ciężkich 
(dwa rozmiary). Listwy  służą do zawieszania obrazów na 
linkach. Listwy są montowane do ściany za pomocą kołków 
rozporowych. W przypadku montażu listew na ścianie z 
cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne obciążenie listwy 
wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu za pomocą 
kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 



dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania  obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi płyty( około 4 elementy 
listwy ) oraz osiem zestawów linkowych na każdej listwie 
składających się z elementów : 
mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych. 
 
Obiekty eksponowane na tle panelu to przestrzenne formy– 
niezbędne dla nich wsporniki ścienne zostaną wykonane z 
płaskowników stalowych o wymiarach dobranych przez 
wykonawcę do obiektów podczas wizji lokalnej pod 
nadzorem Kuratora działu. 
 
Planowane do ekspozycji  zespoły obiektów wymagają 
systemu elementów montażowych  - około 20 sztuk. (są to 
zawieszenia do obiektów, montowane na prętach – o 
długości dostosowanej do wysokości ekspozycji obiektu 
.Pręty mocowane do sufitu lub rusztu nad gablotą  Detale 
zawieszeń zostaną dobrane na etapie wykonawczym 
podczas wizji lokalnej w magazynach muzealnych ) 
 
Gablota wyposażona jest w zestaw podstawek z pleksi 
umożliwiających odpowiednią ekspozycję obiektów jak i 
zapewniających ich podpisy. Zestawy zostaną 
sprecyzowane na etapie realizacji z Kuratorem i 
Projektantem wystawy. 
 
Wymagane jest wyposażenie gabloty  w zestaw 10 
podstaw MDF – białych o wymiarach 70 cm x 70cm 
wysokich na 15cm , niezbędnych do odpowiedniego 
eksponowania obiektów. 
 
Gabloty posiadają po trzy czujki alarmowe z 
sygnalizatorem (ich rodzaj –położenia kątowego czy 
liniowego - należy przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego, przed montażem) – zabezpieczające 
dostęp do obiektów. Głośność sygnalizatora do ustalenia 
podczas montażu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek lub wad . 
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GABLOTA 13a 
 
Ekspozycja działu 
Sztuki 
 
 
SZTUK : 1 
 
 
 

Konstrukcja wykonana z płyty MDF ognioodpornej w 
Euroklasie B-s2 , pomalowanej jednostronnie farbą 
akrylową ścienną do wnętrz w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Proponowany  jest kolor złamany –szary – po wykonaniu 
trzech próbek wskazanych przez projektanta, 
Zleceniodawca wybierze ostatecznie intensywność koloru.  
 
Podstawa wypoziomowana poprzez stopki regulowane -
zasłonięte cokołem. Krawędzie boczne łączone pod kątem 
45 stopni. Całość podstawy wzmocniona pod kątem 
ekspozycji mebli. 
Przednia część podstawy dostosowana do montaży 
wydruków informacji wizualnej – na wyposażeniu 8 
elementów mocujących wydruki na spienionym PCV– 
całość zabezpieczona czujką ruchu z sygnalizatorem, 
mocowaną bezpośrednio do powierzchni płyty i obejmującą 
swym zakresem całą szerokość strefy  przedniej. Głośność 
sygnału alarmującego do regulacji  według wskazania 
Zamawiającego. 
 
Panel tylni i dwa boczne wyposażony w system do 
zawieszania obrazów– składający się z linek uchwytów 
mocujących  i elementów do zawieszania obrazów – w 
zestawie linka  stalowa i żyłka. Uchwyty do obrazów lekkich 
i ciężkich ( dwa rozmiary).  Listwy  służą do zawieszania 
obrazów na linkach. Listwy są montowane do ściany za 
pomocą kołków rozporowych. W przypadku montażu listew 
na ścianie z cegły pełnej, klasy 100, dopuszczalne 
obciążenie listwy wynosi 40kg/mb, przy założeniu montażu 
za pomocą kołków rozporowych  10x100/30 lub kołków 
równoważnych. 
Handlowe długości listew wynoszą 2 i 2,5mb. W przypadku 
montażu listew o łącznej długości powyżej 2,5mb 
wskazane jest zastosowanie łącznika,  który pozwala na 
dokładne dopasowanie osi łączonych listew. W przypadku 
podwieszania obrazów, gdy na jeden hak przypada 
większe obciążenie niż 5 kg, należy zastosować element 
mocowany pod hakiem pozwalający do zwiększenia 
obciążenia na jeden hak do 15 kg. 

 
W skład systemu wchodzi listwa do zawieszania  obrazów 
mocowana wzdłuż górnej krawędzi ( 10 elementów listwy ) 
oraz osiem zestawów linkowych na każdej listwie 
składających się z elementów : 
mocowanie linki do szyny 
linka stalowa o grubości 2 mm o długości 2,5 mb 
4 haki do zawieszania obrazów. 
8 elementów do zawieszania antyram w uchwytach   
bocznych 
 
Obiekty eksponowane na tle Paneli bocznych to 
przestrzenne formy rzeźbiarskie takie  jak świeczniki, krzyż 
ołtarzowy, kraty, tarcze trumienne – niezbędne dla nich 



 
 

wsporniki ścienne zostaną wykonane ze stalowych 
elementów wykończonych lakierem strukturalnym ,o 
wymiarach dobranych przez wykonawcę do obiektów 
podczas wizji lokalnej pod nadzorem Kuratora działu sztuki. 
 
Planowane do ekspozycji trzy zespoły tarcz trumiennych 
wymagają systemu elementów montażowych  -około 16 
sztuk. Jak i  cokołów do rzeźb i konstrukcji nośnej dla 
Antepedium. Tłoki pieczętne zostaną eksponowane w 
podświetlanej kasecie jak na rysunkach. 
 
Całość ekspozycji na panelach bocznych wymaga osłony z 
tafli szklanych mocowanych po wykonaniu aranżacji 
eksponatów za pomocą stalowych elementów 
montażowych  
Przewiduje się siedem zespołów zabytkowych 
przesłoniętych taflami szkła bezpiecznego na wysokości do 
200 cm na dystansach o długości dopasowanej do 
przestrzennych obiektów . 
 
Panel gablot tworzy płaszczyznę informacji wizualnej dla 
tego fragmentu ekspozycji. Panel posiada podejście 
elektryczne dla potencjalnego podpięcia (posiadającego 
wymagany rodzaj zabezpieczenia różnicowo prądowego ) – 
ekranu LCD . W tym fragmencie ekspozycji planowanych 
jest zastosowanie około 5 ekranów LCD 8” i 2 ekranów 
15”,w miejscach ustalonych  z Projektantem wystawy na 
etapie akceptacji rysunków wykonawczych 
przedstawionych Projektantowi przez Wykonawcę. Ekrany 
zostaną zamontowane przez ich dostawce – należy 
umożliwić zasilenie monitorów  i ich wentylację. 
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 2 
lat począwszy od dnia odbioru prac na wszystkie wykonane 
przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich 
montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w 
przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów 
związanych z dostawą . 
 


