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Website: www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Informatii cumparare directa
Descriere

ArtDisplay este un sistem de rafturi mobile cu rastel pentru tablouri
format din doua panouri individuale cu plasă și cadru cu roți de
cauciuc culisante pe carucioare profesionale cu role glisante în
console speciale fixate in tavan, panourile individuale fiind fixate la
randul lor și constituind un raft mobil cu rastel unitar. Sistemul de
fixare al panourilor componente are prevăzut un sistem ce permite
desprindererea și operarea individuală, reprezentând alegerea
multora dintre cei mai importanți curatori de artă și muzeu.
Rezistența și eficiența acestuia permit colecțiilor mari să fie
depozitate în siguranță, oferind în același timp o accesibilitate totală.
Problema cu majoritatea sistemelor de depozitare este risipa de
spațiu din cauza necesității de a avea culoare de acces.
Gama ArtDisplay nu numai că abordează acest aspect, ci adaugă și
un alt mijloc de creștere a capacității de depozitare prin adăugarea
de rafturi, sertare și alte accesorii. Rezultatul este un sistem care vă
permite să depozitați diferite obiecte împreună, în majoritatea
cazurilor aproape dublând capacitatea de stocare.
Acest sistem mobil cu cadru pentru tablouri folosește în mod optim
spațiul disponibil, permițându-vă să deschideți și să închideți
culoarele atunci când este necesar. Cu un singur culoar deschis la un
moment dat, restul spațiului poate fi utilizat în întregime pentru
depozitare.
Cu o posibilitate de alegere dintre trei opțiuni de operare, acționare
printr-o singură atingere și cara

Conditii de livrare

Iasi, Muzeul „Mihai Eminescu” din Parcul Copou

Conditii de plata

OP Trezorerie
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RAFT MOBIL CU RASTEL
PENTRU TABLOURI CU DOUA
PANOURI INDIVIDUALE

Solicitata: 3

Pret estimat: 15.000,00

Numar de referinta: ELM-1002-ArtDisplayraft-rastel-2panouri

Ofertata: 3

Pret de vanzare: 15.000,00

Pret de catalog: 15.500,00 RON/lei

Valoare estimata: 45.000,00

Cod si denumire CPV: 39151100-6 - Rastele
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 45.000,00

Descriere: ArtDisplay este un sistem de rafturi mobile cu rastel pentru tablouri format din doua panouri individuale cu plasă și cadru cu roți
de cauciuc culisante pe carucioare profesionale cu role glisante în console speciale fixate in tavan, panourile individuale fiind fixate la randul
lor și constituind un raft mobil cu rastel unitar. Sistemul de fixare al panourilor componente are prevăzut un sistem ce permite
desprindererea și operarea individuală, reprezentând alegerea multora dintre cei mai importanți curatori de artă și muzeu.
Rezistența și eficiența acestuia permit colecțiilor mari să fie depozitate în siguranță, oferind în același timp o accesibilitate totală. Problema
cu majoritatea sistemelor de depozitare este risipa de spațiu din cauza necesității de a avea culoare de acces.
Gama ArtDisplay nu numai că abordează acest aspect, ci adaugă și un alt mijloc de creștere a capacității de depozitare prin adăugarea de
rafturi, sertare și alte accesorii. Rezultatul este un sistem care vă permite să depozitați diferite obiecte împreună, în majoritatea cazurilor
aproape dublând capacitatea de stocare.
Acest sistem mobil cu cadru pentru tablouri folosește în mod optim spațiul disponibil, permițându-vă să deschideți și să închideți culoarele
atunci când este necesar. Cu un singur culoar deschis la un moment dat, restul spațiului poate fi utilizat în întregime pentru depozitare.
Cu o posibilitate de alegere dintre trei opțiuni de operare, acționare printr-o singură atingere și caracteristici de siguranță, sistemul
ArtDisplay este cel mai dinamic și mai cuprinzător mod de depozitare și protejare a colecției dvs.
Caracteristicile Raftului mobil cu rastel pentru tablouri cu doua panouri individuale:
Raftul mobil este compus din doua panouri mobile cu plasa fata-verso fixat pe cadre pentru expunere ce pot opera unitar sau individual.
Distanța interioara de fixare dintre cadre este de 25 cm.
Materialul din care sunt confectionate este metal si este protejat prin vopsire cu duritate mare și rezistența la zgîriere.
Cadrele ruleaza pe carucioare rulante cu role pe șine fixate în cosole (in partea de superioara),
fara a crea vibrații, fiind prevazute cu cu limitatoare de cursa pe ambele capete.
În partea inferioara cadrele ruleaza pe role fixe din cauciuc pentru sprijin și ghidare.
Dimensiunea totala a REFTULUI este de H 270 cm; L 200 cm, asigurând o suprafața mare de depozitare pe verticala, pe ambele fețe ale
panourilor.
Transportul, montajul și punerea în funcțiune sunt incluse în preț.
Raft mobil cu rastel pentru tablouri este constituit din 2 panouri individuale cu plasa metalica fata verso
Fiecare panou individual este compus din urmatoarele repere:
1 buc maner lateral pentru deschidere
3m
x profil special - 4mm - metalic zincat, grunduit si vopsit
2 buc x carucioare profesionale sustinere in consola 250kg
2 buc x opritor fata si spate
4 buc x roti cauciuc - 75mm
12 m x profil metalic 30x30x2mm
4 buc x plasa fir 2mm ochiuri max. 50x50
1 buc x tampon cauciuc siguranta
1 buc x ghidaj cu 4 role pentru calea inferioara
Distanta dintre cele doua panouri este de 25 cm
Dimensiuni finale raft mobil rastel: H2700xL2000xl310 mm/cadru (incl. role si roti)
Modul de operare al Raftului mobil cu rastel pentru tablouri
Pentru a maximiza spatiul si organizarea interna, raftul mobil cu rastel are doua moduri de opeare:
- modul 1: glisare laterala deplasand cele 2 panouri pe role si sina consola superioara;
- modul 2-3: se deconecteaza din consola speciala raftul si se poate glisa individual fiecare panou
Operatiuni manufactura si alte costuri:
- tratare metal : curatare, anti-corosiv(zincare/grunduire),
vopsire 2 straturi acoperit 100% vopsea speciala
- manopera si manipulare
- debitare metal + polizare
- multiple puncte de sudura pt plasa
- sudura elemente fixare
- sudura cadre metalice
- perforare, gaurire
- proiectare
- montaj si punere in functiune
- transport
TOTAL
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Valoare de vanzare: 45.000,00 RON
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