
 
Opis okotarowania sceny 
 
System szynowy kurtyny głównej (1 komplet), transport wózków za pośrednictwem liny 
poliestrowej 8mm, prowadzenie liny: górne, sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym, 
łączna długość toru: 13 m: 2 szyny poprowadzone w jednej linii z sekcją zakładkową w środkowej 
części uzyskaną poprzez ugięcie torowiska i stworzenie zakładki min. 0,5 m, tor: szyna 
aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm 
wysokości z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 
mm, dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z 
kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe. 
 
System szynowy kurtyny horyzontalnej (1 komplet), transport wózków za pośrednictwem liny 
poliestrowej 8mm, prowadzenie liny: górne, sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym, 
łączna długość toru: 10,5 m: 2 szyny poprowadzone w jednej linii z sekcją zakładkową w 
środkowej części uzyskaną poprzez ugięcie torowiska i stworzenie zakładki min. 0,5 m, tor: szyna 
aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm 
wysokości z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 
mm, dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z 
kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe. 
 
System szynowy kurtyn bocznych (2 komplety), przesuw wózków odbywa się ręcznie na zasadzie 
zasłony, każdy system musi posiadać  po 2 wózki główne na krańcach kurtyny, sposób montażu do 
uzgodnienia z Zamawiającym, pojedynczy tor o długości 3,9m, tor: szyna aluminiowa, czarna 
anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm wysokości z rowkiem 
montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 mm, dla odcinka 1m 
maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z kołami poliamidowymi, 
wyposażone w łożyska kulkowe. 
 
Kurtyna główna dwuczęściowa, rozmiar 1 części 7,0x6,45m, marszczona 100%, wykończenie: góra: 
pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym obciążeniem 
200 g/m, w zestawie komplet troków; 
 
Kurtyna horyzontalna dwuczęściowa, rozmiar 1 części 5,75x6,45m, marszczona 50%, wykończenie: 
góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym 
obciążeniem 200 g/m, w zestawie komplet troków; 
 
Kurtyna boczna, rozmiar 3,9x6,45m, marszczona 50%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, 
zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym obciążeniem 200 g/m, w zestawie 
komplet troków; ilosć 2szt 
 
Lambrekin rozmiar 12,0x1,3m, marszczenie 100%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, 
zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: obszyte, w zestawie komplet troków; ilość 1szt 
 
Lambrekin rozmiar 10,3x1,3m, marszczenie 50%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, 
zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: obszyte, w zestawie komplet troków; ilość 2szt 
 
 Wszystkie kotary wykonane z pluszu scenicznego 100% bawełna, gramatura: min. 390 g/m2 

szerokość rolki: 122 cm, trudnopalność: EN 13773:2003 Tkanina trwale trudnopalna: chemicznie 
impregnowana dla uzyskania trudnopalności wg normy EN 13773:2003. Odporna na plamienie – 
punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty 
trudnozapalności. Niewskazane pranie na mokro, możliwe profesjonalne czyszczenie chemiczne lub 
na sucho poprzez delikatne szczotkowanie lub odkurzanie maszynowe. Dostępne badania 
akustyczne materiału, klasa absorpcji dźwięku dla drapowania 50-100%: C wg EN ISO 11654:1997 
kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. 


