HNPI –Górés Madárház
látványtervek
és
műszaki leírások

2017. január 31.

2

Információs felület
Az alábbi leírás az összes információs felületre vonatkozik. Az interaktív elemek leírása
külön-külön elemenként olvasható a konkrét táblákhoz kapcsolódóan.
Az információs felület mérete 700 X 1000 mm, anyaga 10 mm vastag habosított műanyag
lemez. (Palfoam). Ez a felület hordozza az információs tartalmat. A felületek egyik része csak
grafikákat tartalmaz, másik része a grafikus elemek mellett interaktív elemeket tartalmaz.
A nyomtatás:
Nyomathordozó:
vinyl (kültéri élettartam 5 év.)
Nyomat:
A color nyomtatás vízbázisú (környezetbarát)
festék felhasználásával történik vinyl alapanyagra.
Felületvédelem:
A nyomatot 80 µm vastagságú, UV álló, 5 év élettartamú kültéren is
alkalmazható matt fóliával kell védeni. A fóliának bírnia kell a -30°C –
+60°C közötti hőmérsékleteket.
A táblákat a keretbe helyezés előtt a nyomattal ellátott oldalon 45 fokban
2 mm szélességben meg kell marni.
Az információs felületek rögzítése:
Az információs felületeket a tartószerkezet hátfalához elölről kell
rögzíteni egy erre a célra készített fenyő keret segítségével. (Abban az
esetben, ha a tábla interaktív elemeket tartalmaz a hátfal előtt megfelelő
távolságban elhelyezett 3X2 cm-es vak kerethez kell rögzíteni az
információs felületet.) A rögzítő keret alapesetben profilszélességű 3X2
cm, mérete 1040 X 740 mm. A keret belső oldalába 12/12 mm-es falcot
kell marni és ebbe kell elhelyezni az információs felületet. A kereteket 8
db 4/30 vagy 4/35-ös facsavarral kell a tartószerkezethez rögzíteni.
A keretléc vastagságát mindig az információs felület rétegvastagsága
határozza meg. (pl. ha a rétegek 30 mm vastagok 40 X 30 mm-es
keretet kell készíteni 32 X 12 mm falccal).
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Interaktív elemek általában

Az interaktív elemek mindig nyomattal ellátottak, funkciójuk a játékos ismeretátadás.
A mozgó elemeket grafikailag mindig egységbe kell szerkeszteni a tábla felületével, abban
elcsúszás nem lehetséges.
A mozgó elemek nyomathordozója, nyomata és felületvédelme technikailag megegyezik az
információs tábla nyomatával és nyomathordozójával.
Az interaktív elemek három fő csoportja található a leírásban. Az egyik csoportba azok az
elemek tartoznak, amik nem „lógnak” ki a tábla síkjából, a tábla anyagába vannak beépítve.
Ezek anyaga és anyagvastagsága általában megegyezik a tábla anyagával. Minden esetben
ezek is nyomattal és felületvédelemmel ellátottak. Általános szabály az, hogy a táblába épített
mozgó elemek éleit, a mozgó elemek és a tábla találkozásánál lévő éleket 45 fokban 2 mm
szélességben körbe kell marni. A mozgó elemeknek mindig könnyedén, akadálymenetesen
kell mozogni, ugyanakkor nagyon fontos szempont az, hogy azok a használat során ne
használódjanak el, ne essenek ki.
A másik csoportba azok az elemek tartoznak, amik a tábla felületén mozognak, tehát a tábla
síkjából „kilógnak”). Ezen mozgó elemek anyaga megegyezik a tábla anyagával,
anyagvastagsága 6 mm. Általános szabály ebben az esetben is az, hogy az elemek könnyen,
egymás akadályozása nélkül mozogjanak, a táblába fixen kapcsolódjanak, ne essenek, ne
lehessen azokat a használat során kitekerni.
A mozgó elemeket az amorf elemek kivételével élfóliával kell lezárni, majd 45 fokban 2 mm
szélességben körbe kell marni.
A tábla felületén található elfordítható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag
(Poliamid), a kiesést a tábla hátulján elhelyezett, a tengelyhez csavarkötéssel rögzített korong
biztosítja. A tengelyt és a korongot úgy kell rögzíteni, hogy azokat ne lehessen letekerni,
egymástól eltávolítani. A tengely látható végét (előoldalát) minden esetben a grafika részét
képező nyomattal kell ellátni, így a tengely szinte észrevehetetlenné válik.
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Az elforgatható (felületen mozgó) tengely méretezett rajza.

A tábla síkjából „kilógó” elemek alcsoportjába a vájatokban mozgatható elemek tartoznak.
Ezek anyaga a tábla anyagával megegyező 6 mm vastag habosított műanyag lemez. A
mozgatást a mozgatható elemek hátuljához erősített esztergálható kemény műanyag tengelyek
biztosítják, a hátoldalon a kiesést a tengelyhez rögzített ugyanebből az anyagból készített
korong biztosítja. A tengelyt és a korongot úgy kell rögzíteni, hogy azokat ne lehessen
letekerni, egymástól eltávolítani, ugyanakkor a könnyed, akadálymentes mozgatás biztosított
legyen. Ezen elemek éleit is az amorf elemek kivételével élfóliával kell ellátni, valamint 45
fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A vájatok szélessége 10 mm, hosszát mindig az
adott táblán lévő grafika határozza meg, a vájatok éleit a nyomat elhelyezése után 45 fokba 2
mm szélességben körbe kell marni.
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A vájatokban mozgó elemek tengelyének méretezett rajza.

Az interaktív elemek harmadik csoportját a különféle módon beépített hasábok és kockák
alkotják, ezek anyaga habosított pvc, anyagvastagsága 100 X 100 X 100 mm-ig 10 mm, ezen
méret fölött 19 mm.
A hasábok és kockák mindig gérbe vágva ragasztással készülnek, éleiket mindig a nyomat
felhelyezése előtt kell 45 fokban 2 mm szélességben lemarni, majd a nyomat felhelyezése
után a teljes felületet védőfóliával lezárni.
A hasábok és kockák általában függőleges vagy vízszintes tengelyeken mozognak. A
tengelyek anyaga minden esetben rozsdamentes acél, átmérője 8 mm – 32 mm között változik
felhasználástól függően. Az egyes elemeket minden esetben zégergyűrűkkel és alátétekkel
kell egymástól elválasztani.
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Madárház tornáca

Madármérő – interaktív tábla
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Madármérő

A madársziluettek színkóddal vannak ellátva. Hozzájuk kapcsolódóan6 db elforgatható
korong kap helyet, melyek felső nyomatán a sziluettek színkódjaival megegyező
háttéren olvasható a madárfajok rövid jellemzése. Az elemek elforgatásával láthatóvá
válnak a névvel ellátott fotók, melyek segítségével beazonosíthatjuk a fajokat.

A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga habosított pvc (Palfoam) vastagsága 10 mm.
A táblára elhelyezett játék 6 db elfordítható korongból áll. Átmérőjük 120 mm, anyaguk
habosított pvc, anyagvastagság 6 mm. A korongokat él fóliával kell körben lezárni, majd a
nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.
A korongok tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid), az előlap átmérője 20 mm,
előlap vastagsága 3 mm, tengely átmérője 15 mm, hossza előlappal együtt 11 mm, a tengelybe
3 mm átmérőjű furatot kell készíteni 10 mm hosszan a hátoldalról. A táblába a megadott
helyekre 3 mm-es furatot kell készíteni és a furaton keresztül hátulról 3,5 X 18 mm-es
facsavarral kell a korongot rögzíteni. A tengelyeket úgy kell elhelyezni, hogy a korongok
mindig függőlegesen álljanak, a tengely középpontja a korong fölső élétől 20 mm. A tengely
látszó végét a nyomattal megegyező grafikával kell ellátni.
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Gólyahírek – interaktív tábla
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Gólyahírek

Útkereső – vájatos elem
A táblában 2 db formára vágott, repülő fehér gólyát ábrázoló mozgatható elem kap
helyet. A játékos feladata a gólyákat vájatrendszeren keresztül költőhelyükről
(Európa) az őszi vonulásuk végállomásaikhoz (Közép-Afrika, Dél-Afrika,) kísérni.
A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc (Palfoam).
A táblában elhelyezett vájatok hosszát és irányát a grafika határozza meg. A korong átmérője
80 mm, anyaga habosított pvc, anyagvastagság 10 mm. A korong és a hátlap közé távtartókat
kell készíteni, úgy hogy az a korong mozgatását ne akadályozza. A táblát 6 mm vastag
hátlappal kell lezárni. A korongot él fóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése
után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek összeragasztása után
előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra rögzíteni.
A mozgatható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid). A talprész
átmérője 30 mm, talprész vastagsága 4 mm, tengely átmérője 8 mm, hossza talprésszel együtt
16mm, a tengelybe 4 mm átmérőjű, átmenő metrikus furatot kell készíteni. A koronghoz való
rögzítés a korong előoldaláról 4X30 mm-es süllyesztett fejű átmenő metrikus csavarral
történik, a talprészen 4-es anyacsavarral, a nyomat felhelyezése előtt, oly módon, hogy a
nyomat felől a csavar feje ne legyen érzékelhető. A vájatok hosszát a grafika határozza meg, a
vájatok szélessége 10 mm, éleit a nyomat felhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességbe
körbe kell marni.
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Csőröző – korongforgató
A tábla síkjában egy kör alakú kivágat, míg a tábla mögött egy forgatható korong
található. Utóbbinak fehér gólya táplálékaként szolgáló fajok, csőrben ábrázolt
grafikus megjelenítése látható. A látogató feladata a korong elforgatása, annak
érdekében, hogy a kivágatban különböző zsákmányok jelenjenek meg, ezáltal
megismerkedjen a fehér gólya jellemző táplálékaival.
A táblában található korong forgatható részének anyaga 19 mm vastag habosított pvc lemez,
átmérője 60 mm, éle 1 mm vastag élzáróval fedett. A korong segítségével forgatható el a tábla
hátsó síkja mögött elhelyezett hátsó korong, amin grafikai elemek találhatók. A hátsó korong
anyaga 10 mm vastag habosított pvc, nyomata vinylre nyomott vízbázisú color nyomat, UV
álló fóliával. A korongot úgy kell elhelyezni, hogy az előlap és hátlap közé távtartókat kell
beépíteni. A mozgó elem funkciója, hogy az információk megszerzését érdekessé tegye,
bevonja a látogatót azok felfedezésébe.
A korong mozgatását az teszi lehetővé, hogy az információs felületbe egy 45 mm átmérőjű
furatba egy 45 mm átmérőjű 11 mm vastag tengely kerül, a tengely elő és hátlapjára
csavarkötéssel kell rögzíteni a kis és a nagy korongot.
A tábla előlapján, a forgatókorong fölött egy 100 mm átmérőjű, kör alakú nyílást kell
kialakítani, hogy a korong elforgatásával ezen a lyukon keresztül lehessen a helyes
információkhoz hozzájutni. Az éleket 45 fokban kell marni.
A táblát 10 mm vastag hátlappal kell lezárni. A korongot élfóliával kell körben lezárni, majd a
nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek
összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő kerettel kell rögzíteni.
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Gólya, gólya gilice – interaktív tábla
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Gólya, gólya gilice

Gólyanevek –feltolható elem
A táblában 6 db feltolható elem kap helyet. A mozgó elem felső nyomatán az adott
tárgy, vagy élőlény grafikus ábrázolása jelenik meg, felette pedig annak rövid leírása.
Az elem feltolásával a keresett szó válik láthatóvá.
A fekvő tábla mérete 1000 X 700 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.
A táblában elhelyezett álló felhúzható elemek mérete 100 X 200 mm, anyaga habosított pvc,
vastagsága 10 mm. A föl-le mozgó elemek mérete 100 X 100 mm. A mozgatható elemek
egyenként 100 X 200 mm kivágatban mozognak, a mozgatás függőlegesen lehetséges az
elemek és a tábla 10-10 mm-es összelapolásával, a mozgatást a mozgó elemeken elhelyezett
1-1 db 13 mm átmérőjű a körív mentén 45 fokban és 1 mm szélességben lemart furat segíti. A
mozgó elemeket a nyomat felragasztása után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.
A mozgó elem fölső és alsó élét élfóliával le kell zárni. A mozgatás a mozgó elemeken és a
táblában kimart összelapolás útján lehetséges. Az összelapolás mérete 1 cm. A játék mögött
egy 6 mm-es második rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi,
valamint a stabilitást biztosítja.
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Gólyamítosz
A táblában egy forgatható korong és körülötte egy szintén mozgó körgyűrű kap helyet.
A belső elemen a különböző kultúrák gólyáról szóló mítoszait illusztráló grafikus kép
jelenik meg. A külső gyűrűn az ábrákhoz kapcsolódó mesék és hiedelmek olvashatók. A
látogató feladata az összetartozó szövegek és illusztrációk kiforgatása. A megoldást
színkód segíti.
A tábla kiforgató elemei a tábla síkjába illeszkednek, abból nem lógnak ki. A körgyűrű
mozgását az teszi lehetővé, hogy az alaptábla és a körgyűrű 1 cm-es átfedéssel, lapolással
kapcsolódik egymáshoz. A stabilitást 6 mm vastag második réteg biztosítja. A körgyűrű és a
korong méreteit a grafika határozza meg. A mozgatást a mozgó elemeken elhelyezett 1-1 db
13 mm átmérőjű a körív mentén 45 fokban és 1 mm szélességben lemart furat segíti. A
nyomat felragasztása után az alaptábla és a korongok széleit 45 fokban 2 mm szélességben
körbe kell marni.
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Madárröpdék előtti oszlopok – egyedi játékok

Sólyomfélék – forgatós oszlop
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Sólyomfélék

4 db függőleges tengely mentén rögzített forgatható kockából álló oktatást segítő játék.
Az elemek négy oldalán ez egyes fajok táplálékainak, tollazatának (hím), költőhelyének
és névvel ellátott röpképének grafikus ábrázolása jelenik meg. A látogató feladata az
egy fajhoz tartozó oldalak egy oszlopba történő összeforgatása. A megoldást színkód
segíti.
A forgatós oszlop tartószerkezete 70 mm vastag gyalult fenyő és ½ zoll átmérőjű
rozsdamentes acél tengely. A forgatható elemek ezen a rozsdamentes acélcső tengelyen
forognak.
A kockák 150 x 150 x 150 élhosszúságúak, anyaguk habosított pvc, anyagvastagság 19 mm.
A kockákon a csőméretéhez illeszkedő, átmenő furatok, a kockák között zégergyűrűk és
acélalátét távtartók találhatóak. A kockák széleit 45 fokban 2 mm szélességben meg kell
marni a nyomat felhelyezése előtt, azt követően védőfóliával körbe kell zárni.

16

Madarat lábáról – feltolható elemek
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Madarat lábáról

A madárröpdék előtti oszlopokra rögzítve 6 db feltolható elem kap helyet. A mozgó
elemek felső nyomatán az egyes fajok lábnyomának, alatta pedig csüdjük grafikus
ábrázolása jelenik meg. Az elem feltolásával a faj névvel ellátott fotója válik
láthatóvá.

Az elemek mérete 150 X 250 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 19 mm. A föl-le mozgó
elemek mérete 100 X 100 mm. A mozgatható elemek egyenként 200 X 100 mm kivágatban
mozognak, a mozgatás függőlegesen lehetséges, a mozgatást a mozgó elemeken elhelyezett 11 furat segít. A mozgatás a mozgó elemeken és a táblában kimart összelapolás útján
lehetséges. Az összelapolás mérete 1 cm.
A táblát és a mozgó elem fölső és alsó élét élfóliával le kell zárni. A mozgó elemeket a
nyomat felragasztása után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A játék mögött egy
6 mm-es második rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi,
valamint a stabilitást biztosítja. A táblákat döntötten, vagy függőlegesen kell a tartókra
felszerelni.
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Beltér
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Az első madárrepatriáló – avagy a ragadozómadarak védelme interaktív tábla
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Az első madárrepatriáló – avagy a ragadozómadarak védelme

A táblába 2 db 4x4-es tili-tolit helyezünk el. Az egyik tili-tolin Lelovich György
solymászás közben készült fotóját, a másik képen pedig a Górés Madárház
alapításának első éveiből készült fotóját lehet kirakni.
Az álló tábla mérete 1400 X 800 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.
A tili-toli játékokat úgy kell elkészíteni, hogy a tábla síkjából ne lógjanak ki. A tili-toli
elemeit nútmarással és csapokkal kell elkészíteni, a csapok szélessége 6 mm. A tili-toli játékot
úgy kell összerakni, hogy az egyes elemek könnyedén mozgathatók legyenek, ugyanakkor ne
essenek ki. A mozgatható elemek mérete 70 X 70 mm száma tili-toli játékonként 15 db,
anyaga 10 mm vastag habosított pvc. Az egyes elemeket a nyomat ráhelyezése után 45 fokban
1 mm szélességben körbe kell marni, a sarkokat le kell kerekíteni. A tili-toli játékok mögött
egy 6 mm-es második rétegen egy alnyomatot kell elhelyezni, ami a grafika részét képezi.
A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő
keretben kell a falra rögzíteni.
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Ragadozómadár védelem
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Ragadozómadár védelem
A táblában 3 db kivágat található, mely mögött egy korongot forgatunk. Ezen a
korongon 4 különböző fészkelésű madárfajt mutatunk be, melyeket fészekben is meg
szoktak gyűrűzni. A három kivágatban megjelenik a madárfajok fotója, a fészkük és 12 mondat a fészkelésükről.
Az álló tábla mérete 1400 X 800 mm, anyaga 10 mm vastag habosított pvc.
A táblában található korong forgatható részének anyaga 19 mm vastag habosított pvc lemez,
átmérője 80 mm, éle 1 mm vastag élzáróval fedett. A korong segítségével forgatható el a tábla
hátsó síkja mögött elhelyezett hátsó korong, amin grafikai elemek találhatók. A hátsó korong
anyaga 10 mm átmérőjű habosított pvc, nyomata vinylre nyomott vízbázisú color nyomat, UV
álló fóliával. A korongot úgy kell elhelyezni, hogy az előlap és hátlap közé távtartókat kell
beépíteni. A mozgó elem funkciója, hogy az információk megszerzését érdekessé tegye,
bevonja a látogatót azok felfedezésébe.
A korong mozgatását az teszi lehetővé, hogy az információs felületbe egy 45 mm átmérőjű
furatba egy 45 mm átmérőjű 11 mm vastag tengely kerül, a tengely elő és hátlapjára
csavarkötéssel kell rögzíteni a kis és a nagy korongot.
A tábla előlapján, a forgatókorong körül 3 db 90 mm átmérőjű, kör alakú nyílást kell
kialakítani, hogy a korong elforgatásával ezen a lyukon keresztül lehessen a helyes
információkhoz hozzájutni. Az éleket 45 fokban kell marni.
A táblát 10 mm vastag hátlappal kell lezárni. A korongot él fóliával kell körben lezárni, majd
a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni.
A táblát a rétegek összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő
keretben kell a falra rögzíteni.
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Miként az idő, úgy röpülünk
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Miként az idő, úgy röpülünk

A táblában a madárvonulási útvonalak mellett az észlelt pontokon átfordulós
korongokat helyezünk el. Az átfordulós korongok egyik oldalán a mentett madárfaj
fotós ábrázolása, a másik oldalon az észlelés helyszíne és éve olvasható.

A fekvő tábla mérete 2500 X 1400 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 19 mm.
A táblában a kivitelezés során pontosítandó darabszámú korongból álló játék található. A
korongok átmérője 100 mm, anyaguk 10 mm vastag habosított pvc. A korongokat élfóliával
kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell
marni. Az elemek 6 mm vastag rozsdamentes acéltengelyen forognak el. Az acéltengelyeket a
táblatestbe úgy kell rögzíteni, hogy azok biztonsággal rögzüljenek, azokat a rendeltetésszerű
használat során ne lehessen kivenni.
A tábla alsó részében a gyerekek számára egy könnyen értelmezhető játékot alakítunk
ki. Az azonos országokig repülő madarak formára vágott elemeken szerepelnek. Egy
egyszerű vájatrendszerben lehet ezeket a madarakat a célországig, majd
Magyarországra visszarepíteni.

A táblában elhelyezett vájat hosszát és irányát a grafika határozza meg. A formára vágott
elemek átmérője 100 mm. Anyaga habosított pvc, anyagvastagság 6 mm. Az elem és a
hátlap közé távtartókat kell készíteni, úgy hogy az elemek mozgatását ne akadályozza. A
táblát 6 mm vastag hátlappal kell lezárni. Az elemeket élfóliával kell körben lezárni, majd a
nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben körbe kell marni. A táblát a rétegek
összeragasztása után előoldalon meg kell marni, és adott méretű fenyő keretben kell a falra
rögzíteni.

A mozgatható elemek tengelye esztergálható kemény műanyag (Poliamid). A talprész
átmérője 30 mm, talprész vastagsága 4 mm, tengely átmérője 8 mm, hossza talprésszel együtt
16 mm, a tengelybe 4 mm átmérőjű, átmenő metrikus furatot kell készíteni. Az elemhez való
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rögzítés az elem előoldaláról 4X30 mm-es süllyesztett fejű átmenő metrikus csavarral
történik, a talprészen 4-es anyacsavarral, a nyomat felhelyezése előtt, oly módon, hogy a
nyomat felől a csavar feje ne legyen érzékelhető. A vájatok hosszát a grafika határozza meg, a
vájatok szélessége 10 mm, éleit a nyomat felhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességbe
körbe kell marni.
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Archív fotótár
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Archív fotótár

A fotósáv a táblák feletti síkban a terem három falán az információkat foglalja
keretbe. A fotósávban a fotók azonos magasságban szünet nélkül követik egymást
grafikai keretezés nélkül, egyfajta folytonosságot, állandóságot közvetítve a szemlélő
felé.

A szalagtábla magassága 400 mm, anyaga habosított pvc, vastagsága 10mm. A táblát
élfóliával kell körben lezárni, majd a nyomat ráhelyezése után 45 fokban 2 mm szélességben
körbe kell marni. A táblát előoldalon meg kell marni.
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A madarászok eszközei – tároló vitrinek

A madármentéshez, megfigyeléshez és gyűrűzéshez szükséges eszközök vitrinbe
helyezése, hogy a látogató közelről is megismerkedhessen a nélkülözhetetlen
használati tárgyakkal.

Nagyobb:
Üvegajtós, szabadonálló vitrin 3+3-as ragasztott biztonsági üvegből, fém kerettel, fenyő
bútorlábakon, fenyő polcelemekkel és felsőelemmel, farost lemez hátlappal, világítás nélkül,
1 oldalon nyíló, biztonsági záras ajtóval (felső és alsó vasalatba rejtett pántszerkezettel) –
befoglaló méret (szél. x mély. x mag.): 1500 x 400 x 2000 mm.

Kisebb:
Üvegajtós, szabadonálló vitrin 3+3-as ragasztott biztonsági üvegből, fém kerettel, fenyő
bútorlábakon, fenyő polcelemekkel és felsőelemmel, farost lemez hátlappal, világítás nélkül,
1 oldalon nyíló, biztonsági záras ajtóval (felső és alsó vasalatba rejtett pántszerkezettel) –
befoglaló méret (szél. x mély. x mag.): 800 x 400 x 2000 mm.
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Pihenőpadok

A Górés Madárház megközelítése révén a megérkező vendégek zárt térben való
pihenési lehetőségének biztosítása.

A pad szerkezete fenyőből készül, gyalult, csiszolt, több rétegben felületkezelt kivitelben;
csapolt ragasztott kötéssel. A pad merev szerkezetet képez, a pontos paramétereket a műszaki
rajzok tartalmazzák.
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