premica
Notranja oprema
Oprema prostorov bo iz naravnih materialov in sodobno oblikovana.
Obravnavana oprema kletnih prostorov bo namenjena razstavljanju, predstavitvi, pokušini in prodaji vin
lokalnih vinogradnikov ter predstavitvi kulturnih in turističnih znamenitosti bližnje okolice.
Za razstavljanje vin bodo ob stenah vinske kleti regali za vinske steklenice, ki so iz stebrov zidanih s
polno opeko in lesenih polic iz masivnih hrastovih desk
- hrast natur, ščetkan, oljen,
- robovi minimalno posneti,
- utori za led svetlobne trakove,
v vinoteki pa bodo ob stenah leseni regali za vinske steklenice, ki imajo spodaj shrambni del z vrati,
zgoraj pa police
- hrast natur, ščetkan, oljen,
- robovi minimalno posneti,
- utori za led svetlobne trakove,
- vrata brez ročajev, odpiranje na potisk, zapiranje z blažilci.
V enem od segmentov lesenih regalov bosta vgrajeni hladilni vinski vitrini.
V osrednjem delu vinoteke bo točilni pult za pripravo degustacij s hlajenimi predali, pomivalnim strojem
za kozarce, umivalnikom in koritom ter blagajno za prodajo vin
- pult (hladilni) v celoti izdelan iz poliranega nerjavečega jekla AISI 304, nastavljive noge,
zunanjost in notranjost pulta z zaobljenimi robovi za lažje čiščenje.(gostinska oprema),
- čelne omarice in postrežna polica hrast natur, ščetkan, oljen,
- pod polico utor za led svetlobne trakove,
- vrata brez ročajev, odpiranje na potisk, zapiranje z blažilci.
V osrednjem delu vinske kleti bodo visoke mize s stoli za pokušino vin
- mizna in sedalna plošča, hrast natur, ščetkan, oljen,
- podnožja masivna jeklena v črni barvi (prašno lakirano).
Kozarci in steklenice se bodo od pulta za pripravo degustacij dostavljali s servirnim vozičkom
- kovinski v črni barvi (prašno lakirano).
V steno južne fasade bo vgrajen enomat za samopostrežno degustacijo vin
- tipski v črni barvi,
pripadajoča oprema za delovanje enomata pa bo v manjšem tehničnem prostoru v jugovzhodnem delu
stavbe.
Za predstavitev kulturnih in turističnih znamenitosti bližnje okolice bodo na stene pritrjene
monokromatske slike / fotografije, tiskane na platno, ki je napeto na leseni nosilni okvir in napisi
izrezanimi iz visokoodporne samolepilne folije v teksturi in barvi po izboru oblikovalca celostne grafične
podobe.
Ostala oprema (stoječi obešalniki, posode za dežnike, koši za odpadke, posoda za odlivanje vina)
- vse kovinsko v črni barvi (prašno lakirano),
- sodobno minimalistično oblikovano,
bo omogočala funkcionalno rabo prostorov.
Sanitarna oprema (penilnik, držala za papirnate brisačke in toaletni papir, koši za odpadke, wc metlice,
stenski obešalniki) v izgledu brušenega nerjavečega jekla.
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