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Min Mormors Gebis – Elementer m. Noter vedr.transport 

 

  

(Seng med Reol med Polycarbonatplader rundt om og Låg på toppen og diverse Rekvisitter indeni) 

Seng 

 Beskrivelse: Seng i malet træ. Skal beskyttes med skrammer i malingen. Der må gerne stå noget oppe i 

sengen under transport. F.eks. den reol, som også under udstillingen står i sengen. (se nedenfor) Der skal 

evt. en rem rundt om seng og reol, for at holde det samlet. 

 Mål: H:72 cm. B: 128 cm. D: 90 cm. 

Reol til seng 

 Beskrivelse: Stålreol, svejset sammen af elektrikerkabelbakker. Kan ikke skilles ad. Kan stå oven i seng. 

 Mål: H: 120 cm. B: 118 cm. D: 86 cm. 

Polycarbonatplader 

 Beskrivelse: I alt 4 stk. 4 mm. polycarbonatplader med folie på den ene side. Skal beskyttes mod ridser i 

både plade og folie, f.eks. med tæpper opkring. De to store plader har hjørnestolperne monteret på 

enderne af polycarbonaten, så de fylde lidt i dybden. 

2 stk. Mål: H: 120 cm. B: 85 cm. 

2 stk. Mål: H: 120 cm.  B: 118 cm. D: 5 cm. 

Låg til seng 

 Beskrivelse: ”låg” til sengen af brædder. Skal ikke beskyttes særligt. 

 Mål: H: 10 cm. B: 119 cm. D: 87 cm. 

Stol 

 Beskrivelse: Hvidmalet stol. Skal ikke beskyttes særligt. 

Mål: H: 80 cm. B: 52 cm. D: 52 cm. 
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Skab 

 Beskrivelse: Malet skab i MDF. Skal beskyttes med skrammer i malingen. I skabet er der monteret en 

maskine. Skab og maskine er robust, men skal ikke lægges ned. Der er monteres håndtag i enderne af 

skabet for at gøre det muligt at løfte ud og ind af trailer. Det er tungt. 

 Mål: H: 157 cm. B: 120 cm. D: 46 cm.  

Skabslåger 

 Beskrivelse: Låger til skabet, afmonteres under transport. Lavet af malede brædder. Skal ikke beskyttes 

særligt. 

2 stk. Mål: H: 152 cm. B: 58 cm. D: 8 cm. 

Græstæppe 

 Beskrivelse: 2 stykker kunstgræs. Rullet sammen og holdt sammen af remme. 

 1 stk. Mål: B: 150 cm. Diameter: 40 cm. 

Gulvtæppe 

 Beskrivelse: Sammenrullet tæppeløber. 

 Mål: B: 90 cm. 25 cm. 

Plastkasser med løse rekvisitter 

 Beskrivelse og antal: Plastkasser på små hjul 

8 stk. Mål: B57xD39xH42 
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(Bord med 3 vindtuneller af akrylrør, det ene monteret i stativ. Under bordet støvsuger og gulvtæppe. På 

og under bordet diverse løse rekvisttter) 

Bord 

 Beskrivelse: Bordplade med ting på monterest bordpladen og ben, som klappes delvist ind under bordet. 

Ben spændes fast til plade med remme, så ikke klapper ud. 

 Mål: H: 50 cm. B: 180 cm. D: 45 cm. 

Akrylrør 

 Beskrivelse: 3 akrylrør som evt. kan spændes sammen eller ligge inde i hinanden under transport. 

Rør 1 Mål: L: 100 cm. Diameter: 5. cm.  

Rør 2 Mål: L: 100 cm. Diameter: 15. cm.  

Rør 3 Mål: L: 100 cm. Diameter: 25. cm.  

Stativ til vindtunnel 

Beskrivelse: Et stativ bestående af gevindjern og nogle runde skiver 

 Mål: ca. H: 90 cm. Diameter: 40 cm. 
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