
Látványraktár
A XXI. század kiállító terme

Jelen kiadvány az szentendrei Szabadtéri Néprajzi

Múzeum és a  Országos Mûszaki Múzeum ajánlásával

jött létre, az ott készült képek felhasználásával. 

Készítette a tervezô – kivitelezô, 

saját eredményei alapján.



„A restaurálás célja pedig a tárgyak konzerválása,

állaguk megóvása a konkrét kiegészítésekkel 

és a hitelesség biztosítása, figyelemmel a tárgy

esztétikai megjelenésére“

(Dr. Entz Géza)

Raktárhelyiség átalakítás elôtt.

Egy-egy kiállítási tárgy eredeti szépségének

visszaállítása, értékének megóvása szép

feladat, hatalmas kihívás, és bizony szá-

mottevô költséggel is jár.

De vajon a felújított daraboknak tudunk-e

megfelelô helyet biztosítani, hogy a nagy-

közönség számára minden egyes tárgy

megtekinthetô, hozzáférhetô legyen?

Ehhez óriási kiállítási terek kellenek...

Magyarországon már két kitûnô példát is

találunk arra, hogy egy  ügyes ötlettel, kis

költségvetésbôl is lehet csodákat véghez

vinni. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi

Múzeum és az Országos Mûszaki Múzeum

két eltérô tematikájú, ám egyaránt felbecsül-

hetetlen értékû gyûjtemény kezelôje. Kiállítási

tárgyainak hiánytalan összessége, illetve

restaurálás - archiválás alatt álló darabjai

találtak végleges otthonra a hagyományos

polcok helyett eme különleges tárlókban.

Látványraktár - 
a tárolás forradalma

Az úgynevezett látványraktár lényege, hogy a

teljes múzeumi gyûjtemény egyszerre kerül

biztonságos, szakmailag is kifogástalan

tárolóhelyre, s egyúttal a nagyközönség elé.

Ennek az új raktározási szemléletnek kö-

szönhetôen a két múzeum szerteágazó

gyûjteményének szinte minden egyes darab-

jában gyönyörködhetnek a látogatók.

...vagy egy 
jó ötlet...



Régi polcok –
új köntösben

Térhez illeszkedô kialakítás

Nem szükséges gigantikus beruházá-

sokban gondolkodni. A régi, jól bevált

polcok, állványok mûszakilag megfelel-

nek a tárolási igényeknek. Némi plusz

munkával, egy kevés kiegészítô anyag-

gal az állványok ugyanolyan csodás

megújuláson mennek át, mint egy

restauráláson átesett mûtárgy. És máris

dekoratív tárlókká válnak!

Csak a képzelet szabhat határt annak, hogy a rendelkezésre álló

területet hogyan rendezik be az adott múzeum munkatársai. A modern

technológia lehetôvé teszi önhordó szerkezetû állványok építését,

melyek kompakt módon illeszthetôek egymáshoz, így az eredeti rak-

tározási terület a magasság kihasználásával a többszörösére növelhetô,

építészeti beruházás nélkül!

Egyszerû eszközökkel, alacsony ráfordítás mellett is szembetûnô 

eredmény érhetô el. A kallódó kincsek egyszerû, de esztétikusan 

felszerelt állványok révén a poros padlóról csillogó üvegpolcokra 

kerültek. Ami eddig 10 m2 területet foglalt el, most 1 m2-en elfér.

A hatás önmagáért beszél. 



Az üveg
maga a 
csillogás

Az üveg - e természetes for-

rásból származó, számtalan

elônyös tulajdonsággal ren-

delkezô anyag - itt megha-

tározó szerephez jut.

Megfelelôen megválasztott

megvilágítást alkalmazva az

üvegfelületeken megtörô,

tükrözôdô fény sokszorosára

növelheti az élményt. 

A vitrinekhez felhasznált üvegek

modern technológiával készülnek,

ily módon alkalmasak polcok,

ajtók, védôfalak készítésére is. 

Az üveg véd, de nem takar.

Rácsok, hálók, kordonok, korlátok és

láncok. Szükségességüket a múzeumi

szakemberek közül senki sem vitatja.

Ám van rá mód, hogy a mûtárgy védel-

me mellett az esztétikus összhatást is

megôrizzük.

A horganyzott fémfelületek és az üveg-

burkolatok mind – mind külön fényjáté-

kot hoznak létre. A tér átláthatóvá válik,

a védelem mégis megfelelô.

Szép és 
biztonságos



A fény ereje
A jó elrendezett, méretezett, UV-mentes fényforrások lelket öntenek a fémbe, üvegbe. Ha jó helyre kerülnek, fényüket nem

direkt módon, egy irányba sugározzák, mégis meghatározó egységeivé válnak a tárlóknak. A figyelmet a kiállítási tárgyak felé

fókuszálják. Nem szükséges túlzott mértékû megvilágítás, a fények jól elosztott rendszerben kiépítve páratlan 

élménnyé teszik a kiállítást.

A tárlóknak megfelelô teherbírással kell rendelkezniük, ugyanakkor nem

károsíthatják az érzékeny anyagú tárgyakat, nem ronthatják az összképet. 

A túl színes felületek például elvonják a figyelmet a lényegrôl. A horgany

esztétikus felületvédelmi anyag. Idôtálló, nincs káros hatása,  és dekoratívan fel-

használható. Nem csillog vakítóan, mint a nikkel vagy a króm, mégis fényes, jól

töri és tükrözi a fényt. Az üveg és a horgany kiválóan megférnek egymás mel-

lett. A bevont acélelemek pedig erôsek, jól terhelhetôek és nem rozsdásodnak.

Az anyagok
megválasztása 

kulcsfontosságú 



Mindent a helyére

Duplikációk, másolatok, restau-

rálás  alatt álló kincsek, alkatré-

szek, sérült darabok pihennek a

zárt fiókokban, dobozokban.

A közönség szeme elé kívánkozó

tárgyak elhelyezésére pedig meg-

számlálhatatlan praktikus módszer

létezik.

A Novastore Kft. a nemzetközi

tapasztalatokat a hazai viszo-

nyokhoz igazítva készíti tároló,

bemutató rendszereit. Az igény és

a lehetôség minden esetben más

és más. Az összhangot megtalál-

ni sokszor nem egyszerû feladat.

A jó példák, eredmények, melyek-

re tervezôként, kivitelezôként

egyaránt büszkék lehetünk, új

erôvel, lelkesedéssel töltenek el

bennünket.

Hazai tapasztalatainkkal az Önök

rendelkezésére állunk. Nyitottak

vagyunk bármilyen kihívás, kér-

dés, feladat elôtt.

NOVASTORE
a tárolás forradalma

Tegyük
felejthetet-
lenné a
látványt!
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