MIKROINWENTARZ
W naszym magazynie znajduje się wiele sprzętów i materiałów, które zostały
nam po poprzednich projektach lub które zakupiłyśmy specjalnie do Waszego
użytku.
Zanim zaplanujecie w budżecie płatny wynajem sprzętów czy zakup
materiałów – sprawdźcie czy nie ma ich na naszej liście Mikroinwentarza.
Będziecie mogli/ły wypożyczyć je od nas bezpłatnie!
SPRZĘT KUCHENNY
11 rondelków
3 fartuchy (2 x czerwony; 1 x czarny)
21 desek do krojenia – różne wielkości
10 kuchennych gumowych izolatorów ciepła
12 noży kuchennych – dużych
6 nożyków małych
2 obieraczki
1 tarka
16 kuchenek elektrycznych jednopalnikowych
4 termosy 1,5 litra
2 butelki na wodę po 1 litr każda
2 karafki
5 dzbanków szklanych
59 talerzyków plastikowych wielorazowych
67 kubków plastikowych wielorazowych
34 łyżeczki plastikowe wielorazowe
36 nożyków plastikowych wielorazowych
36 widelczyków plastikowych wielorazowych
30 miseczek małych plastikowych wielorazowych
3 średnie miski
1 miska większa (przeźroczysta niebieska)
3 duże 5l miski (szarobrązowe)
4 french pressy – do kawy i herbaty
4 bawełniane podkładki na stół
JEDNORAZOWE
26 filiżanek plastik białe
26 owalnych papierowych talerzy
12 średnich talerzy plastik
36 papierowych małych talerzyków

24 małe łyżeczki
~40 widelców białych plastik
29 jednorazowych noży plastik neon
ELEKTRONIKA
1 skaner ręczny
2 dyktafony
1 głośniczek z mikrofonem (sprzęt nagłaśniający)
1 kamera (SONY HDR-CX240E)
1 lampki LED na energię słoneczną
1 lampki choinkowe
2 listwa LED
2 głośniki bezprzewodowe JBL
ART. PLASTYCZNE I BIUROWE
7 sztalug plenerowych
20 ramek (A3; białe)
12 antyram (40x50;plexi)
3 srebrne ramy (70X100)
2 czarne ramy (70X100)
10 ramek 50x40 (białe)
4 pędzle malarskie
5 “dłut” do rzeźbienia w glinie
2 duże pudła plastikowe
2 średnie pudła plastikowe
13 płyt pilśniowych 30x40
4 x farbki - zielone, białe, czerwone, niebieskie
3 x pędzle duże do malowania
20 klamerek
3 komplety (25 szt) pastele olejne
14 szydełek
1 taker
2 młotki
SPECJALNIE SPRZĘTY DO KALIGRAFII
11 desek kreślarskich
2 bloki akwarelowe
1 płótno w blejtramie (małe)
2 zestawy kredek po 24 sztuki
13 pędzli renesans
39 pędzli (różnerozmiary)

1 pióro do kaligrafii
3 taśmy malarskie
2 tusze czarne
1 tusz czerwony
1 tempera
3 pisaki kaligraficzne
3 pigma brush
2 zestawy farb akwarelowych (po 8 szt.)
16 ołówków
15 stalówek
ART. BUDOWLANE/MAJSTERKOWANIE/OGRODNICZE
6 pił do drewna
13 obcęgów
2 nożyce do blachy
2 druty ogrodnicze
1 druciana siatka
10 sztuk pazurków stalowych
8 sztuk łopatek ogrodniczych ?
MEBLE
4 stołki MARIUS (białe)
2 stoliki LACK
STREET HOKEJ
2 bramki do streethokeja
10 sztuk piłeczek do street hokeja
12 sztuk kijów do street hokeja
RÓŻNE - INNE
1 bardzo duży banner z wizerunkiem ROBERTA SHANE’A KIBROUGH (astronauty)
16 opasek na oczy (czarne)
1 czujnik poziomu wody
8 kocy
1 zestaw paletek do gry plenerowej w tenisa
1 guma do skakania
1 skakanka
1 zestaw do gry w serso
3 x busola
2 x rowerowa mapa Wrocławia

