
17 ΜΥΛΟΣ ΤΕΜ 3,00 750,00 2.250,00

18 ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΕΜ 1,00 4.500,00 4.500,00

19 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΜ 1,00 4.000,00 4.000,00

20 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΤΕΜ 4,00 550,00 2.200,00
21 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΤΕΜ 4,00 550,00 2.200,00
22 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΓΟ ΤΕΜ 3,00 550,00 1.650,00
23 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΚΟΣ ΤΕΜ 4,00 600,00 2.400,00
24 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙ ΤΕΜ 3,00 600,00 1.800,00
25 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00
26 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00
27 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ ΤΕΜ 3,00 650,00 1.950,00
28 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΘΕΣΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΕΜ 3,00 650,00 1.950,00
29 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00
30 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2ΘΕΣΙΑ ΤΕΜ 11,00 350,00 3.850,00
31 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ ΤΕΜ 5,00 400,00 2.000,00
32 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΕΜ 1,00 800,00 800,00
33 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΕΜ 1,00 8.000,00 8.000,00
34 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΕΜ 13,00 200,00 2.600,00
35 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜ 19,00 150,00 2.850,00

36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΜ 23,00 250,00 5.750,00

37 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ Μ 1.112,00 55,00 61.160,00

38 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ 23,00 200,00 4.600,00

39 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ 11,00 300,00 3.300,00

40 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 18,00 650,00 11.700,00

41 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΨ.ΠΤ.:1300ΜΜ Μ2 1.314,00 46,00 60.444,00

42 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΨ.ΠΤ.:1600ΜΜ Μ2 74,00 50,00 3.700,00

43 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΥΨ.ΠΤ.:1900ΜΜ Μ2 96,00 55,00 5.280,00

44 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 47.890,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 366.874,00
ΦΠΑ 24% 88.049,76

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ           0,00
ΣΥΝΟΛΟ 454.923,76

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  με Α΄βαθμό
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CHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.11.11 14:28:03 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΡΙΔΑΙΑ



      

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 
44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων)
  Αρ. Μελ. 35/10-8-2018

ΠΡΑΞΗ:                                                                            
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                        

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                                       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α)
Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ): 0010968642
Σ.Α.Ε: 082/1 του ΥΠΑΑΤ

ΜΕΤΡΟ 19:                                                                      
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER) ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-
2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

                                                                                                                                                                                                         
3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Τ. 1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Γενικές διαστάσεις
Ύψος 2050mm
Μήκος 3030mm
Πλάτος 560 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μεταλλικό πύργο μετά της κλίμακας ανόδου και παταριού, και τσουλήθρα.
Ο μεταλλικός πύργος απαρτίζεται από την κλίμακα ανόδου και το πατάρι με τα προστατευτικά παραπέτα. Για την
κλίμακα ανόδου χρησιμοποιούνται σωλήνες διατομής Φ48,4mm για τον φορέα, σωλήνες διατομής Φ33,7mm για
τα σκαλοπάτια ενώ οι χειρολαβές κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες διατομής Φ26,7mm. 
Το πατάρι φέρει πλαίσιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς διατομής 50x30mm και κιγκλίδωμα από σωλήνες
διατομής Φ33,7mm. Εκατέρωθεν και εσωτερικά των κιγκλιδωμάτων τοποθετούνται προστατευτικά «γεμίσματα»
κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.
Εσωτερικά των κοιλοδοκών τοποθετείται ξυλοτεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm με
αντιολισθητική επιφάνεια. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  450mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE RAIN-
FORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και
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Διαστάσεις χώρου ασφα-

λείας

Μήκος 6530mm
Πλάτος 3560mm
Ύψος πτώσης 1250mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 2 παιδιά

Δραστηριότητες
Ηλικιακή ομάδα >3 ετών
Καταλληλότητα
για ΑΜΕΑ Όχι

 



φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο άνω μέρος,
σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευα-
σμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.  H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να
βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

Α.Τ. 2: ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3000 mm
Μήκος 3350 mm
Πλάτος 1600 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πύργο με δίρριχτη  σκεπή, κλίμακα ανόδου, μεταλλικό μπαλκονάκι και τσουλήθρα.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Στον πύργο με δίριχτη σκεπή, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα.
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm)
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται
από ξύλα 1200x145x45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10x70 mm
και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710x145x45 mm και δύο κάθετες δοκοί 900x70x45 mm
που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900x70x45 mm εκατέρωθεν. Το
άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.
O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95x95 mm, ύψους 2400 mm, δύο
φράγματα και σκεπή. 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm)
Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανί-
δες 900x95x45  mm. Το πατάρι  στηρίζεται  στα υποστυλώματα.  Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα
υποστυλώματα διατομής 96x96mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις
τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και
πλαστικά καπάκια.
To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα υποστυ-
λώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια
του παταριού.
ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – με-
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τώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά με-
τώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2000mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE RAIN-
FORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και
φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.  H μπάρα κρατήματος και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ (HPL)
Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο από HPL
τύπου  MEG.. Το δάπεδο κατασκευάζεται από  HPL τύπου  MEG πάχους 12,7mm με αντιολισθητική επι-
φάνεια  και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει
κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ33,7mm.

Α.Τ. 3: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3300 mm
Μήκος 3310 mm
Πλάτος 2760 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πύργο με δίριχτη σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου, τσουλήθρα και δίχτυ αναρ-
ρίχησης.  Στον πύργο με δίριχτη σκεπή, συνδέονται σε δύο πλευρές του, κλίμακα ανόδου, η τσουλήθρα και
ο πύργος χωρίς σκεπή. Στον πύργο χωρίς σκεπή συνδέεται το δίχτυ αναρρίχησης.
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=1250mm)
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, έξι σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτε-
λούνται  από ξύλα  1200x145x45mm,  στα  οποία  συγκρατούνται  με  ειδικούς  ξύλινους  συνδέσμους  οξιάς
Φ10x70  mm και  ισχυρή  κόλλα  θαλάσσης  τέσσερα  σκαλοπάτια  710x145x45mm και  δύο  κάθετες  δοκοί
900x70x45mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900x70x45mm
εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.
ΠΑΤΑΡΙ 1000x1000mm (h=1250 mm και h=950mm)
Αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται σανί-
δες 1000x95x45 mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία
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Διαστάσεις χώρου ασφα-

λείας
Ύψος 

πτώσης
1250 mm

Μήκος 6660 mm
Πλάτος 5760 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 3 παιδιά

Δραστηριότητες

Ηλικιακή ομάδα ≥ 3 έτους
Καταλληλότητα
για ΑΜΕΑ

Όχι

 



συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βι -
δών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
Tα πατάρια βρίσκονται σε ύψος 950mm και 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την
επιφάνεια του παταριού.
ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – με-
τώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά με-
τώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 
To δίχτυ ανάβασης αποτελείται από διχτυωτή κεκλιμένη άνοδο, που προσαρμόζεται στον πύργο, υπό κλίση,
μεταξύ εδάφους και του επιπέδου του παταριού. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο επεν-
δυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, με μάτι διχτιού 250x250 mm.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE RAIN-
FORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και
φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.  H μπάρα κρατήματος και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσου-
λήθρα.

Α.Τ. 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ανάβαση - 

κατάβαση, Ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα: 1+ /  3+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται  από  ευθεία  ράμπα  ανόδου,  ασκεπή  πύργο,  δύο  τσουλήθρες,  έναν  σκεπασμένο  πύργο,
μεταλλικό μπαλκονάκι και καμπύλη κλίμακα ανόδου.
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Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 4460mm
Πλάτος: 3750mm
Ύψος: 3130mm

Διαστάσεις χώρου 

ασφαλείας

Ύψος πτώσης: 1250mm

Μήκος: 7960mm
Πλάτος: 7250mm



Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής καθώς και τα επιμέρους υλικά σύνδεσης κατασκευάζονται από
βαμμένο γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ.

ΠΑΤΑΡΙΑ
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο
προσαρμόζονται (950mm και 1250mm).
Πιο συγκεκριμένα:
Φέρουν τέσσερα δοκάρια στήριξης του πατώματος και το πάτωμα. Το πάτωμα κατασκευάζεται από HPL
τύπου MEG πάχους 14mm με αντιολισθητική επίστρωση. 
Τα πατάρια τοποθετούνται ανάμεσα στους μεταλλικούς ορθοστάτες της κατασκευής οι οποίοι με την σειρά
τους κατασκευάζονται από σωλήνα διατομής Φ80mm και πάχους 3mm.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του
παταριού.
ΕΥΘΕΙΑ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ 
Αποτελείται από δύο τραβέρσες διατομής 100x50mm πάνω στις οποίες τοποθετείται το πάτωμα της ράμπας
κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 14mm, το οποίο φέρει πλαστικά ειδικά τεμάχια τα οποία
χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ποδιών και των χεριών του χρήστη. Το άνω μέρος της καταλήγει στον
πύργο και στο ύψος του  παταριού που προσαρμόζεται. 
Η ράμπα ανόδου φέρει δύο κουπαστές για την ορθή στήριξη του χρήστη αποτελούμενες από δύο σωλήνες
διατομής Φ40mm.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ
Η καμπύλη ράμπα ανόδου αποτελείται από δύο κουρμπαρισμένα μεταλλικά στοιχεία διατομής Φ42,4mm
στα οποία συγκολλούνται οριζόντια πατήματα από σιδηροσωλήνα διατομής Φ33,7mm τα οποία και εξυπη-
ρετούν στην ανάβαση και την κατάβαση του χρήστη.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ (HPL)
Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο από HPL
τύπου MEG πάχους 14mm με αντιολισθητική επιφάνεια  και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους
840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο
από σωλήνες Φ40 και κάθετα στοιχεία από σωλήνα Φ26 9mm.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (για πατάρι Η:1250mm)
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  570mm  και  κατασκευάζεται  από  GFRP  (GLASS  FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλή-
θρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος  και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

5



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (για πατάρι Η:950mm)
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2000mm,  πλάτος  570mm  και  κατασκευάζεται  από  GFRP  (GLASS  FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλή-
θρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος  και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

Α.Τ. 5: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3300 mm
Μήκος 4870 mm
Πλάτος 3040 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πύργο με δίριχτη  σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου, δύο τσουλήθρες και μεταλ-
λικό μπαλκονάκι.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Η κλίμακα ανόδου οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή, που φέρει αριστερά τσουλήθρα μήκους 2000mm, ευ-
θεία οδηγεί στον πύργο με δίρριχτη σκεπή, που φέρει δεξιά τσουλήθρα μήκους 2500mm και ευθεία μεταλλι-
κό μπαλκονάκι.
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm)
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται
από ξύλα 1200x145x45mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10x70mm
και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710x145x45mm και δύο κάθετες δοκοί 900x70x45mm που
συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900x70x45mm εκατέρωθεν. Το άνω
μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.
ΠΑΤΑΡΙ
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο 
προσαρμόζονται (950mm και 1250mm) και στις γενικές τους διαστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι 1000x1000mm, τέσσερα υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2700mm, ένα φράγμα και σκεπή. 
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Διαστάσεις χώρου ασφα-

λείας
Ύψος 

πτώσης
1250 mm

Μήκος 8870 mm
Πλάτος 6040 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 6 παιδιά

Δραστηριότητες

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 έτους
Καταλληλότητα
για ΑΜΕΑ

Όχι



O πύργος χωρίς σκεπή,  αποτελείται  από πατάρι 1000x900mm, δύο υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2100mm, ένα φράγμα και μοιράζεται δύο υποστυλώματα 95x95mm, ύψους 2700mm με τον πύργο με σκε-
πή. 
Το κάθε ένα από τα δύο πατάρια (1000x1000mm και 1000x900mm) σε ύψος 950 και 1250mm, αποτελείται
από  δύο  τραβέρσες  ξύλινες  διαστάσεων  1000x120x58mm πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  σανίδες
1000x95x45mm και 900x95x45mm αντίστοιχα. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα δια-
τομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγ-
χάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα υποστυ-
λώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια
του παταριού.
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
H δίριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm, που σχη-
ματίζουν  μεταξύ  τους  γωνία  90ο.  Στο  κάτω  μέρος  των  φύλων  βρίσκονται  τέσσερα  ξύλα  διαστάσεων
700x55x45mm που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο
εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL πάχους 12mm που
συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm [HPL])
Η κάθε μια τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπα-
στές και τη βάση. 
Η σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος
2000mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζονται  αμφότερες  από  πολυεστέρα  ενισχυμένο  με  ίνες  υάλου
(GFRP) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές μέσω
των οποίων βιδώνονται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζο-
νται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά.
Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ
Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο. Το δάπεδο κατασκευάζεται
από HPL αντιολισθητικής επιφάνειας. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο
και φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυ-
γή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. 
Το ξύλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αποτελείται από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης πλαναρι-
σμένη ώστε να είναι οι γωνίες στρογγυλεμένες σύμφωνα με τα ΕΝ 351.
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Α.Τ. 6: ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΡΑΜΠΑ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Το όργανο αποτελείται από:
 ένα πατάρι ασκεπές (h: 1000mm)
 ένα πατάρι με μονόρριχτη κεκλιμένη σκεπή (h: 1000mm)
 μία πλαστική κυματοειδή τσουλήθρα 
 μία ράμπα ανόδου 
 ένα τοίχο αναρρίχησης
 δύο φράγματα προστασίας από πτώση- ένα εκ των οποίων φέρει πλαστικό κυκλικό άνοιγμα τύπου

φινιστρίνι καλυμμένο με διάφανο πλαστικό
 έξι ορθοστάτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή στηρίζεται  σε ορθοστάτες  σύνθετης  πλαστικοποιημένης ξυλείας Φ110-160mm περίπου.  Η
σύνθετη επίστρωση περιμετρικά του μεταλλικού γαλβανισμένου ορθοστάτη χρησιμοποιείται για να παρέχει
πιο ενισχυμένη δομή και όψη απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη είναι ανθεκτικότερη σε σύγκρι-
ση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή σκασίματος. Το σύνθετο υλικό
αποτελείται από ξύλινα ροκανίδια (55%), πολυαιθυλένιο (40%) και  συνδετική ουσία (5%). Στην κορυφή των
ορθοστατών τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά.   
Η σύνδεση με στους ορθοστάτες γίνεται μέσω ειδικών δακτυλίων που αγκαλιάζουν τους ορθοστάτες.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας των ευρωπαϊκών προτύπων.
ΠΑΤΑΡΙΑ
Η κατασκευή διαθέτει δύο τετράγωνα πατάρια 850x850mm σε ύψος 1000mm. Κατασκευάζεται από μεταλλι-
κό σκελετό περιμετρικά και πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορ-
φωμένους συνδέσμους. 
ΣΚΕΠΗ
Η σκεπή είναι καμπύλη και κατασκευάζεται από σύνθετο πλαστικό (πολυαιθυλένιο) πάχους 5mm περίπου
με προσθήκη υλικών που παρέχουν UV προστασία και προστασία από τη δημιουργία στατικού ηλεκτρι-
σμού. Στηρίζεται σε δύο υποστυλώματα του παταριού το οποίου στεγάζει με ειδικά διαμορφωμένους συν-
δέσμους. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ
Κατασκευάζεται από πλαστικό πάχους 60mm περίπου. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά
διαμορφωμένους συνδέσμους και σε κατάλληλο ύψος από την επιφάνεια του παταριού. Το ένα από τα δύο
φέρει στρόγγυλο μεγάλο άνοιγμα με θόλο από διάφανο πλαστικό πολυκαρβονικό Φ575mm περίπου προσυ-
ναρμολογημένο πάνω στο πάνελ που αναπαριστά φινιστρίνι.
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Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3600mm

Μήκος 3850mm

Πλάτος 3000mm

 

Διαστάσεις χώρου 

ασφαλείας
Ύψος 

πτώσης
1000 mm

Μήκος 6850mm

Πλάτος 6500mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 5 παιδιά

Δραστηριότητες
Ανάβαση, ολίσθηση, 

αναρρίχηση

 Ηλικιακή ομάδα 3+

Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ

Όχι



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 
Η τσουλήθρα είναι μονοκόμματη και είναι ευθεία (σε κάτοψη) και κυματοειδής (σε όψη). Κατασκευάζεται από
σύνθετο πλαστικό (πολυαιθυλένιο) με προσθήκη υλικών που παρέχουν UV προστασία και προστασία από
τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. 
ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ
Η ράμπα ανόδου είναι ευθεία και προσαρμόζεται στο πατάρι με ύψος 1000mm. Αποτελείται από μία ξύλινη
επιφάνεια που διαθέτει χούφτες και βοηθητικές πλαστικές λαβές, προς διευκόλυνση της ανάβασης, ενώ στη-
ρίζεται σε μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ
Η μεταλλική ανάβαση είναι καμπύλη και προσαρμόζεται στο πατάρι με ύψος 1000mm. Αποτελείται από δύο
καμπύλους σωλήνες Φ42mm περίπου και ενδιάμεσους  τεθλασμένους Φ34mm περίπου που λειτουργούν
ως πατήματα και λαβές για το χρήστη.

Α.Τ. 7: ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

Γενικές διαστάσεις οργάνου

Ύψος: 2600mm
Μήκος: 3000mm
Πλάτος: 1650mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο  ύψος  πτώσης:

600mm

Μήκος: 6500mm

Πλάτος: 4650mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 4 παιδιά 

Δραστηριότητες:  Παιχνίδι  ρόλου,

ολίσθηση, πάνελ δραστηριοτήτων

Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή,
Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,
Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα,
Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων,
Ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι.
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ
Η πλατφόρμα αποτελείται από:
- Έξι (6) ξύλινες κολώνες διατομής 95 x 95mm περίπου,
- Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 44 x 120mm πε-
ρίπου και αντιολισθητικό δάπεδο από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 14mm.
- Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από πάνελ HPL. Το πάνελ συγκρα-
τείται από τέσσερις σωλήνες διατομής Φ26,9mm και πάχους 2mm περίπου. Οι σωλήνες είναι καμπύλες και
έχουν διαφορετικό μήκος ώστε να έχει κλίση το σκέπαστρο. Για την στήριξη των σωλήνων στους ορθο-
στάτες ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και «εισχωρούν» οι χαλυβδοσωλήνες.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή
ξύλινα κάγκελα από δοκούς.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η πλατφόρμα αποτελείται από:
Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 95 x 95mm περίπου,
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100 x 100mm πε-
ρίπου και αντιολισθητικό δάπεδο από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 14mm.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από HPL ή
ξύλινα κάγκελα από δοκούς.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL
Κατασκευάζεται  από HPL πάχους 12 mm. Στηρίζεται  στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφω-
μένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=1500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η σκάφη έχει μήκος 1500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις
ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5mm ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο
μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κου-
παστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά  ασφαλείας,  κατασκευάζονται  από  HPL  (τύπου  MEG)  πάχους  12mm.  Στο  κενό  μεταξύ  των
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε
πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά ανα-
γκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από HPL και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για
την απασχόληση των παιδιών.
ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
Το μπαλκόνι αποτελείται από :
▪ Μία (1) καμπύλη βάση (τεταρτοκύκλιο) από σιδηροσωλήνα διατομής Φ33,7 και πάχους 2mm
▪ Ένα (1) πάτωμα αντιολισθητικό δάπεδο από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 14mm
▪ Μία καμπύλη κουπαστή από σιδηροσωλήνα διατομής Φ33,7 και πάχους 2mm
Κουρμπαρισμένο φύλλο χαλυβδοελάσματος πάχους 2mm το οποίο φέρει οριζόντιες εγκοπές σε όλη του την
επιφάνεια.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm)
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται
από ξύλα 1200x145x45mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10x70mm
και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710x145x45mm και δύο κάθετες δοκοί 900x70x 45mm
που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45mm εκατέρωθεν.
Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.
ΠΑΤΑΡΙ
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο 
προσαρμόζονται (950mm και 1250mm) και στις γενικές τους διαστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι 1000x1000mm, τέσσερα υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2700mm, ένα φράγμα και σκεπή. 
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O πύργος χωρίς σκεπή,  αποτελείται  από πατάρι 1000x900mm, δύο υποστυλώματα 95x95mm, ύψους
2100mm,  ένα  φράγμα και  μοιράζεται  δύο  υποστυλώματα  95x95mm,  ύψους  2700mm με  τον  πύργο με
σκεπή. 
Το κάθε ένα από τα δύο πατάρια (1000x1000mm και 1000x900mm) σε ύψος 950 και 1250mm, αποτελείται
από  δύο  τραβέρσες  ξύλινες  διαστάσεων  1000x120x58mm πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  σανίδες
1000x95x45mm και  900x95x45mm  αντίστοιχα.  Την  κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα  υποστυλώματα
διατομής  95x95mm τα  οποία  συγκρατούν  τις  τραβέρσες  και  τις  σανίδες.  Η  σύνδεση  με  τις  τραβέρσες
επιτυγχάνεται  με  σετ  εξάγωνων βιδών Μ12,  παξιμάδια ασφαλείας Μ12,  πλαστικές τάπες,  και  πλαστικά
καπάκια. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  12mm και  έχει  γενικές  διαστάσεις  800x640mm.  Στηρίζεται  στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την
επιφάνεια του παταριού.
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα –
μετώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm [HPL])
Η κάθε  μια  τσουλήθρα  αποτελείται  από την  σκάφη,  τα  πλαϊνά  ασφαλείας,  την  μπάρα κρατήματος,  τις
κουπαστές και τη βάση. 
Η σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει μήκος
2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες
υάλου (GFRP), πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν
οπές μέσω των οποίων βιδώνονται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά.
Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ
Το μπαλκόνι είναι ημικυκλικό και αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο κατασκευασμένο από HPL
τύπου MEG. Το δάπεδο κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12,7mm με αντιολισθητική επιφάνεια
και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή
στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ33,7mm.
ΠΑΝΕΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (HDPE)
Γενικά  τα  πανέλα  είναι  κατασκευασμένα  από  HDPE πάχους  20mm υψηλής  αντοχής  και  διαφόρων
χρωμάτων,  διαστάσεων 800x600mm.  Στις  μικρότερες  πλευρές  τους,  φέρουν  κατάλληλες  διαμορφώσεις
μέσω  των  οποίων  προσαρμόζονται  στις  δοκούς  στήριξης  του  συνθέτου,  είτε  σε  ανεξάρτητες  δοκούς
στήριξης, που χρησιμεύουν μόνον για την στήριξη του πανέλου. Το κάθε πανέλο έχει συγκεκριμένο θέμα
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(π.χ ήχος βροχής, ζευγάρια ζώων, περιστρεφόμενα λουλούδια, τρίλιζα), έτσι ώστε να ερεθίζει την φαντασία
του παιδιού και να το προκαλεί να παίξει και να δημιουργήσει, αλλά και να μάθει.
Πανέλο  –  make it rain: Αποτελείται  από  ειδική  κατασκευή  που  αναπαράγει  τον  ήχο  της  βροχής.
Συγκεκριμένα φέρει κεντρικά διαμπερές περιστρεφόμενο κυκλικό στοιχείο, διάφανο, με μεταλλικά σφαιρίδια.
Το  στοιχείο  αυτό  αποτελείται  από  στεφάνι  από  HDPE πάχους  20mm και  εσωτερικό  διαφανές
πολυκαρβονικό  πανέλο  εκατέρωθεν  κάθε  πλευράς  του,  ώστε  να  φαίνεται  η  κίνηση  των  μεταλλικών
στοιχείων εσωτερικά που θα αναπαράγουν τον ήχο της βροχής κατά την περιστροφή. 
Πανέλο –  who pairs wins:  Διαθέτει  παιχνίδι  “ζευγάρωμα όμοιων σχεδίων ζώων”.  Συγκεκριμένα  φέρει
κεντρικά οπή στην οποία προσαρμόζονται τέσσερις παράλληλοι άξονες, με τρία περιστρεφόμενα κομμάτια ο
καθένας, με τη μορφή τριών διαφορετικών ζώων ανά άξονα. 
Πανέλο – λουλούδια: Διαθέτει δύο λουλούδια με περιστρεφόμενο διαφανή πυρήνα από πολυκαρβονικό
πανέλο.  Στο  εσωτερικό  του  διαφανούς  πυρήνα  υπάρχουν  μεταλλικά  σφαιρίδια,  τα  οποία  κατά  την
περιστροφή δημιουργούν ηχητικά εφέ. 
Πανέλο – τρίλιζα: Φέρει τρεις άξονες με τρία περιστρεφόμενα κομμάτια ο καθένας με χάραξη σχήματος “X”
ή “O”, που παραπέμπει στο παιχνίδι “τρίλιζα”. Το κάθε κομμάτι έχει στην μία πλευρά το ένα σύμβολο και
στην άλλη το άλλο, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός του παιχνιδιού, αναλόγως με την πλευρά απεικόνισης
που θα επιλεγεί.

Α.Τ. 8: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ & ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 3100mm 

Μήκος: 6000mm

Πλάτος: 2900mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης: 1250mm 

Μήκος: 9500mm 

Πλάτος: 5900mm

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες : 10-12 παιδιά 

Δραστηριότητες: Ανάβαση, 

αναρρίχηση, ολίσθηση 

Ηλικιακή ομάδα: 3+ 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

Η κατασκευή απαρτίζεται από:
- τέσσερις (4) πύργους ασκεπείς
- έναν (1) πύργο με δίρριχτη σκεπή
- ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι
- μία (1) τσουλήθρα
- μία (1) κλίμακα ανόδου
- μία (1) γέφυρα
- ένα (1) “τιμόνι πλοίου”
- ένα (1) δίχτυ αναρρίχησης
- μία (1) δραστηριότητα “κουζίνα”
- μία (1) δραστηριότητα “στροβιλιστής”
- έναν (1) στύλο πυροσβέστη με πατήματα 
- επτά (7) φράγματα προστασίας από πτώση
- τρία (3) πανέλα
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι  τρεις  από  τους  τέσσερις  ασκεπείς  πύργους  είναι  τοποθετημένοι  στην  ίδια  ευθεία.  Στον  ένα  πύργο
συνδέεται η γέφυρα, σχηματίζοντας έτσι μορφή σχήματος “Γ” σε κάτοψη, που οδηγεί  στους άλλους δύο
πύργους,  οι  οποίοι  επίσης συνδέονται  μεταξύ τους  με τη μεγάλη πλευρά που σχηματίζουν κάθετη στη
γέφυρα. 
Οι τρεις πρώτοι πύργοι έχουν πατάρια σε ύψος 950mm περίπου από το έδαφος, ενώ τα πατάρια των άλλων
πύργων έχουν ύψος παταριού 1250mm από το έδαφος. Ο ένας πύργος έχει τέσσερα υποστυλώματα, ο
δεύτερος έχει δύο και μοιράζεται άλλα δύο με τον πρώτο και ο τρίτος έχει επίσης δύο και μοιράζεται άλλα
δύο με τον δεύτερο. Στους τρεις ασκεπείς πύργους συνδέονται η κλίμακα ανόδου και το δίχτυ αναρρίχησης.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο σύνθετο από το δίχτυ αναρρίχησης που καταλήγει στο
πατάρι του ενός πύργου. Αριστερά του είναι τοποθετημένο φράγμα προστασίας από πτώση, ευθεία φράγμα
προστασίας με  προσαρτημένο το “τιμόνι  πλοίου”  και  δεξιά  παρατάσσεται  ο  δεύτερος  ασκεπής πύργος.
Κάτω από το πατάρι, στην πλευρά που είναι τοποθετημένο το φράγμα προστασίας, είναι τοποθετημένο και
το ένα πανέλο και αντίστοιχα, κάτω από το φράγμα με το “τιμόνι πλοίου” είναι τοποθετημένο το δεύτερο
πανέλο. Εισερχόμενος ο χρήστης στο δεύτερο ασκεπή πύργο, αριστερά του συναντά φράγμα προστασίας
από πτώση, δεξιά του το ημικυκλικό μπαλκόνι κι ευθεία  μπορεί να εισέρθει στον τρίτο ασκεπή πύργο. Από
εκεί,  αριστερά  του  είναι  τοποθετημένο  φράγμα  προστασίας  που  στην  εξωτερική  πλευρά  του  είναι
προσαρτημένη η δραστηριότητα “στροβιλιστής”, ευθεία η κλίμακα ανόδου και αριστερά η γέφυρα που οδηγεί
στον πύργο με τη δίρριχτη σκεπή. Αριστερά είναι τοποθετημένο φράγμα προστασίας από πτώση, ευθεία η
τσουλήθρα και αριστερά ο τέταρτος ασκεπής πύργος. Κάτω από το πατάρι, στην πλευρά που συνδέεται η
τσουλήθρα, είναι τοποθετημένη η δραστηριότητα “κουζίνα”, ενώ στην πλευρά με το φράγμα προστασίας
είναι τοποθετημένο το τρίτο πανέλο. Ο πύργος με τη δίρριχτη σκεπή έχει τέσσερα υποστυλώματα, ενώ ο
τέταρτος ασκεπής πύργος έχει  δύο υποστυλώματα ίδιου ύψους και μοιράζεται  δύο με τον πύργο με τη
δίρριχτη σκεπή. Στον τέταρτο ασκεπή πύργο, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει και από το στύλο πυροσβέστη
με τα πατήματα από καουτσούκ, συναντώντας αριστερά και δεξιά του φράγματα προστασίας από πτώση κι
ευθεία τον πύργο με τη δίρριχτη σκεπή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm 
Το  πατάρι  αποτελείται  από  τέσσερις  δοκούς  διαστάσεων  493x120x45  mm εσωτερικά  των  οποίων
τοποθετείτε  πάνελ  αντιολισθητικής  επίστρωσης.  Οι  δοκοί  φέρουν  κατάλληλη  διαμόρφωση  στις
αντιδιαμετρικές πλευρές τους που εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές τοποθετούνται
μεταλλικά ειδικά τεμάχια πάχους 4mm, τα οποία στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς ενώ φέρουν οπές
για  την  συγκράτηση αυτών  στους  ορθοστάτες.  Την κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα υποστυλώματα
διατομής 95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)
Η σκεπή κατασκευάζεται από φύλλα HPL τύπου MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από
HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα –
μετώπες από HPL τύπου MEG πάχους 12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά
μετώπη με τα φύλλα της σκεπής.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 493x730mm. Στηρίζεται στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την
επιφάνεια του παταριού.

13



ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (H=950mm)
Το δίχτυ αναρρίχησης έχει “μάτια” κατάλληλων διαστάσεων και οδηγεί σε πατάρι ύψους 950mm περίπου.
Κατασκευάζεται  από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου διατομής 16mm
περίπου.
ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ
Το μπαλκόνι αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα.
Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm και φέρει κατάλληλα
διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική καθώς και λειτουργικότητα καθώς
μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου
συγκολλάτε  σιδηροσωλήνας  διατομής  Φ26,9mm και  πάχους  2mm αποτελώντας  και  την  κουπαστή  της
κατασκευής.  Στο  κάτω σχηματιζόμενο  ημικύκλιο  τοποθετείτε  πάτωμα  κατασκευασμένο  από  HPL τύπου
MEG πάχους 12mm με αντιολισθητική επιφάνεια.
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗ
Η γέφυρα, που είναι μεταλλική και τοξοειδής, αποτελείται από το πάτωμα και τις κουπαστές. Η κουπαστή
κατασκευάζεται  από  δύο  σιδηροσωλήνες  διατομής  Φ42,4mm.  Ανάμεσα  στις  σωλήνες  συγκολλούνται
χαλυβδοελάσματα  πάχους  2,5mm,  τοποθετημένα  κατακόρυφα  με  κενά  ενδιάμεσα.  Στις  απολήξεις  των
σωλήνων συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 4mm για την σύνδεσή τους με τους ορθοστάτες της
κατασκευής. Το πάτωμα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητική λαμαρίνα πάχους 3mm περίπου. Στις
άκρες  της  λαμαρίνας  συγκολλούνται  σιδηροσωλήνες,  οι  οποίοι  αποτελούν  τα  σημεία  σύνδεσης  με  τα
υποστυλώματα των πύργων που ενώνει η γέφυρα.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης.
Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm γενικών διαστάσεων 1070x200mm. Στην
εσωτερική  τους  πλευρά  και  στα  σημεία  που  τοποθετούνται  οι  βαθμίδες  δημιουργούνται  «εσοχές»  στις
οποίες «εισχωρούν» οι βαθμίδες.
Οι  βαθμίδες  γενικών  διαστάσεων  95  x  40mm,  καμπυλοειδούς  διατομής  κατασκευάζονται  από  τροπική
ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον φορέα χρησιμοποιούνται και
βίδες Μ6x60mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και μήκος 2350 mm,  έναν σωλήνα ίδιας
διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους
του  πύργου  και  τρεις  μπάλες  κατασκευασμένες  από  ειδικό  πλαστικό  που  βοηθούν  τον  χρήστη  να
αναρριχηθεί.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΗΣ»
Η δραστηριότητα “στροβιλιστής”  είναι  κατασκευασμένος από πανέλα  HPL δύο χρωματισμών κατάλληλα
συνδεδεμένων μεταξύ τους. Στο κέντρο του “στροβιλιστή” υπάρχει μηχανισμός για την περιστροφή του.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΚΟΥΖΙΝΑ»
Η  δραστηριότητα  “κουζίνα”  κατασκευάζεται  από  ένα  πανέλο  από  HPL,  πάχους  12mm περίπου,  που
προσαρμόζεται  σε  κατακόρυφο  πανέλο  κάτω  από  πατάρι  του  πύργου.  Το  πανέλο  φέρει  χαράξεις  με
θεματικές μορφές αντίστοιχες της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΟΙΟΥ
Το “τιμόνι πλοίου” κατασκευάζεται από ένα πανέλο από HPL που προσαρμόζεται σε κατακόρυφο πανέλο.
Στο κέντρο του “τιμονιού πλοίου” υπάρχει μηχανισμός για την περιστροφή του.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  450mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της
τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο άνω μέρος,
σε  ύψος  750  mm από  τη  σκάφη,  τα  πλαϊνά  ασφαλείας  ενώνονται  με  την  μπάρα  κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

Α.Τ. 9: ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3300 mm
Μήκος 4870 mm
Πλάτος 3420 mm

Διαστάσεις χώρου 

ασφαλείας
Ύψος 

πτώσης
1250 mm

Μήκος 8870 mm
Πλάτος 6420 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 6 παιδιά

Δραστηριότητες

Ανάβαση,ολίσθηση

παιχνίδι ρόλων,

διαδραστικά

πανέλα
Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 έτους
Καταλληλότητα
για ΑΜΕΑ

Ναι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από πύργο με δίρριχτη  σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου, δύο τσουλήθρες, 
μεταλλικό μπαλκονάκι και πανέλα δραστηριοτήτων.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Η κλίμακα ανόδου οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή, που φέρει αριστερά τσουλήθρα μήκους 2000mm, ευ-
θεία οδηγεί στον πύργο με δίρριχτη σκεπή, που φέρει δεξιά τσουλήθρα μήκους 2500mm και ευθεία μεταλλι-
κό μπαλκονάκι. Κάτω από το πατάρι του πρώτου ασκεπή πύργου και απέναντι από την τσουλήθρα βρίσκε-
ται πανέλο δραστηριότητας. Κάτω από το πατάρι του ψηλότερου πύργου με σκεπή και από την απέναντι
πλευρά της τσουλήθρας τοποθετείται δεύτερο πανέλο. Κάτω από το μπαλκόνι, προς την πλευρά της τσου-
λήθρας του ψηλότερου πύργου τοποθετούνται δύο πανέλα δραστηριοτήτων σε σχηματισμό “Γ”, στηριζόμενα
σε δύο ενδιάμεσες κολώνες στο ύψος του πανέλου. 
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Α.Τ. 10: ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3300mm

Μήκος: 7900mm

Πλάτος: 6850mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: 1800mm

Μήκος: 11300mm

Πλάτος: 9750mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται  από  συνδυασμό  πολλαπλών  δραστηριοτήτων  όπως  γρήγορη  κατάβαση  -  τσουλήθρα,
πολλαπλά σημεία ανάβασης, σημείο αναρρίχησης και ισορροπίας. 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή περιλαμβάνει: δύο (2) τετράγωνους πύργους ασκεπείς, έναν (1) ορθογώνιο
πύργο με σπιτάκι, έναν (1) τριγωνικό πύργο ασκεπή, μία (1) ξύλινη γέφυρα, μια (1) αναρρίχηση με δίχτυα
και πατήματα, δύο (2) πανέλα με εκπαιδευτικά παιχνίδια, μία (1) τσουλήθρα παίδων και έναν (1) στύλο
πυροσβέστη με πατήματα.
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Η πρόσβαση στο παιχνίδι από το χαμηλότερο σημείο του γίνεται μέσω τεσσάρων τριγωνικών σκαλοπατιών,
τα οποία καταλήγουν στον πρώτο ασκεπή πύργο. Κατά την φορά κίνησης του και πριν φτάσει στον πύργο
το παιδί συναντά διαδοχικά, δύο πανέλα από  HPL με εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως πανέλο με μοχλούς
αναρρίχησης και πανέλο - αριθμητήριο. Μέσω μιας κεκλιμένης γέφυρας οδηγούμαστε στον δεύτερο ασκεπή
πύργο, ο οποίος διαθέτει στη μία πλευρά του τσουλήθρα παιδιών, ενώ η ακριβώς απέναντι πλευρά του
συνδέεται με τον ορθογώνιο πύργο με το σπιτάκι, διαμέσω μίας ξύλινης διαδρομής - σκαλοπάτι. Στην τρίτη
ελεύθερη πλευρά του πύργου υπάρχει προστατευτικό έγχρωμο πάνελ από HPL. Το σπιτάκι φέρει κεκλιμένη
σκεπή και καθισματάκι για τα παιδιά, επίσης από HPL (τόσο η σκεπή όσο και το κάθισμα). Τα τοιχώματα
που δίνουν την τελική μορφή στο σπιτάκι κατασκευάζονται από HPL, με εγχάρακτα διακοσμητικά στοιχεία,
όπως αστεράκια και γεωμετρικά σχήματα. Στον πύργο με το σπιτάκι συνδέεται ο τριγωνικός πύργος. Ο
τριγωνικός  πύργος  φέρει  στη  μία  πλευρά  του  μεταλλικό  στύλο  πυροσβέστη  με  πατήματα,  ο  οποίος
κατασκευάζεται  εξολοκλήρου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  στην  άλλη  μια  πολυεπίπεδη  αναρρίχηση  με
σχοινιά και πατήματα. Τα πατήματα της αναρρίχησης κατασκευάζονται από τροπικό ξύλο irocco.
ΠΑΤΑΡΙΑ (1000x1000mm) 
Τα πατάρια της  κατασκευής  έχουν διαστάσεις  1000mmx1000mm και  αποτελούνται  από δύο τραβέρσες
ξύλινες  διαστάσεων  1000x120x58  mm πάνω  στις  οποίες  βιδώνονται  σανίδες  1000x95x45  mm.  Την
κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες
και  τις  σανίδες.  Η  σύνδεση  με  τις  τραβέρσες  επιτυγχάνεται  με  σετ  εξάγωνων  βιδών  Μ12,  παξιμάδια
ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
Όλα  τα  φράγματα  προστασίας  πτώσεων  κατασκευάζονται  από  HPL πάχους  12mm και  έχει  γενικές
διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται  στα υποστυλώματα με τέσσερις  ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς
συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 16 παιδιά

Δραστηριότητες:  Ανάβαση–

ολίσθηση–παιχνίδι  ρόλων–

αναρρίχηση–κρυφτό– εκπαιδευτικά

πάνελ

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα

για ΑΜΕΑ: Ναι



ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ HPL
Η κεκλιμένη γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων. Αποτελείτε από το πάτωμα
της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. 
Το πάτωμα της  γέφυρας αποτελείτε  από δύο κοιλοδοκούς  διατομής  40x40x3mm οι  οποίοι  και  φέρουν
συγκολλημένη  λάμα  κατά  μήκος  της  ακμής  τους  διατομής  40x3mm.  Στην  αρχή  και  στο  τέλος  των
κοιλοδοκών συγκολλάτε χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολλώνες των πύργων.
Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την στερέωση των ξύλων του πατώματος.  Το
κυρίως πάτωμα αποτελείτε από ξύλινους δοκούς διατομής 45x95 mm και φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm
για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς. 
Οι  πλευρικές  προστατευτικές  κουπαστές  αποτελούνται  από  τις  κατά  μήκος  τραβέρσες  και  τα  κάθετα
στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο
τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από  HPL
τύπου (MEG) πάχους 12mm. 
Για  την  στερέωση  των  πλευρικών  στοιχείων  στους  πύργους  χρησιμοποιούνται  ειδικά  διαμορφωμένα
μεταλλικά τεμάχια πάχους 4mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και μήκος 2350 mm,  έναν σωλήνα ίδιας
διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους
του πύργου και πέντε σωλήνες Φ33.7mm μορφοποιημένες σε σχήμα “Π” τοποθετημένες οριζόντια στον
κυρίως άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν τα “πατήματα” της αναρρίχησης.
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΜΑΤΑ «ΑΝΑΒΑΣΗ – ΚΑΤΑΒΑΣΗ»
Η γέφυρα με συρματόσχοινα «ανάβαση – κατάβαση»  αποτελείτε από τέσσερις ορθοστάτες, το δίχτυ της
αναρρίχησης με τα πατήματα και τις μεταλλικές αντηρίδες στήριξης. 
Οι  ορθοστάτες  κατασκευάζονται  από  κολώνες  διατομής  95x95mm.  Το  δίχτυ  κατασκευάζεται  από
συρματόσχοινο  διαμέτρου  16mm επενδεδυμένο  με  ίνες  πολυπροπυλενίου.  Για  την  ευστάθεια  της  όλης
κατασκευής  τοποθετούνται  τέσσερις  μεταλλικές  αντηρίδες  διατομής  42.4mm κατασκευασμένες  από
ανοξείδωτο  χάλυβα  τύπου  AISI 304  οι  οποίες  και  τοποθετούνται  ανάμεσα  στους  ορθοστάτες  διαμέσω
χαλυβδοελασμάτων πάχους 4mm.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=3000mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  3000mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS FIBRE
RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές
και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με  κατάλληλες  βίδες.  Οι  κουπαστές  της
τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την
μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.  H μπάρα κρατήματος και  τα
πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

Α.Τ. 11: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΠΑΝΕΛ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Το σύνθετο αποτελείται από ένα (1) στεγασμένο πύργο, τέσσερις (4) τετράγωνους ασκεπείς πύργους, μία
(1) τσουλήθρα, ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι, ένα (1) τοίχο αναρρίχησης, δύο (2) τριγωνικές αναρριχήσεις,
ένα (1) σχοινί αναρρίχησης, ένα (1) στύλο πυροσβέστη, φράγματα προστασίας από πτώση με διακοσμητικά
φινιστρίνια διαφανή και αδιαφανή, ένα διακοσμητικό πανέλο “σημαιάκι”. 
Κατασκευή
Η όλη κατασκευή στηρίζεται  σε ξύλινες κολώνες διατομής περίπου 95x95mm. Τα πατάρια των πύργων
βρίσκονται σε ύψος 1250mm και 1550mm. Η στήριξη των υποστυλωμάτων πραγματοποιείται με ειδικές
μεταλλικές  γαλβανιζέ  βάσεις  που  εφαρμόζονται  στο  κάτω  τμήμα  των  υποστυλωμάτων  ώστε  να  μη
δημιουργείται  φθορά  στο  ξύλο  από  την  επαφή  με  το  μέταλλο.  Η  βάση  συγκρατεί  την  κατασκευή  σε
απόσταση περίπου 80mm από το έδαφος. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΤΑΡΙ(1000x1000mm)
Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο οποίο
προσαρμόζονται (1250mm και 1550mm).
Πιο συγκεκριμένα:
Το  κάθε  πατάρι  διαστάσεων  περίπου  1000x1000mm αποτελείται  από  ένα  ξύλινο  τετράγωνο  πλαίσιο
κατασκευασμένο από τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 120x44mm περίπου. Εσωτερικά του ξύλινου πλαισίου
και 'χωνευτά' τοποθετείται το δάπεδο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια
πάχους περίπου 21mm. 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
Κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  12mm,  έχει  γενικές  διαστάσεις  800x640mm.  Στηρίζεται  στα
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε κατάλληλο ύψος από
την επιφάνεια του παταριού. Τα φράγματα έχουν κυματοειδείς πλευρές και θα φέρουν διακοσμητικά στοιχεία
και διαφανή διακοσμητικά φινιστρίνια με την αντίστοιχη αφαίρεση υλικού όπως κρίνεται απαραίτητο ώστε να
αποδοθεί η ζητούμενη διαφάνεια. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ [h=1550mm]
Η τσουλήθρα προσαρμόζεται σε πατάρι ύψους 1550m. Το σύστημα κάθε τσουλήθρας αποτελείται από την
σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. 
Η  σκάφη  έχει  μήκος  περίπου  3000mm.  Το πλάτος  της  σκάφης  είναι  570mm και  κατασκευάζεται  από
ενισχυμένο πλαστικό (GFRP- Πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου) πάχους 4,5mm περίπου.
Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά.
Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται  ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην
τσουλήθρα.

ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Το μπαλκόνι  είναι  ημικυκλικό  και  αποτελείται  από μεταλλικό  σκελετό  και  δάπεδο κατασκευασμένο  από
πλακάζ θαλάσσης. Το δάπεδο κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφάνειας πάχους
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21mm και ακτίνας 430mm περίπου. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και
φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm.
ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Το  σχοινί  αναρρίχησης  θα  είναι  ανεξάρτητο  είτε  θα  συνδυάζεται  με  κάποιον  τοίχο  αναρρίχησης.  Θα
κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου διατομής περίπου
16mm.
ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
O στύλος πυροσβέστη απαρτίζεται από σωλήνα Φ40 mm και μήκους 2400 mm, και έναν σωλήνα Φ40mm
μορφοποιημένο  σε  ημικύκλιο  που  χρησιμεύει  για  την  σύνδεση  της  αναρρίχησης  με  τους  στύλους  του
εκάστοτε πύργου.
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Ο τοίχος θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και θα φέρει ειδικές χούφτες
ως βοηθήματα ανάβασης. Στο σημείο εισόδου στο πατάρι του πύργου υπάρχει λαβή από μεταλλικό σωλήνα
(μία σε κάθε πλευρά).
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ
H δίρριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα HPL, πάχους 12mm και διαστάσεων 1280x830mm, που σχη-
ματίζουν  μεταξύ  τους  γωνία  90ο.  Στο  κάτω  μέρος  των  φύλων  βρίσκονται  τέσσερα  ξύλα  διαστάσεων
700x55x45 mm που συνδέονται με τα φύλλα και στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο
εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα–μετώπες από HPL πάχους 12mm που συν-
δέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.

Α.Τ. 12: ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΥΝΝΕΦΟ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3600 mm
Μήκος 3110 mm
Πλάτος 2650 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 1250 mm

Μήκος 6420 mm
Πλάτος 5650 mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 4 παιδιά
Δραστηριότητες Ανάβαση,

ολίσθηση, 
παιχνίδι

ρόλων,

αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα ≥ 6 ετών
Καταλληλότητα 
για ΑΜΕΑ Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο αποτελείται από ένα (1) πύργο με επιστέγαση, μία (1) τσουλήθρα, ένα (1) στρογγυλό τραπεζάκι
πολλαπλών χρήσεων και μία (1) μεταλλική κλίμακα ανόδου. 
ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
Ο χρήστης εισέρχεται στον πύργο (h=1250mm) του συνθέτου από τη μεταλλική κλίμακα ανόδου. Η κλίμακα
συνοδεύεται από μεταλλική μπάρα κρατήματος τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος. Αριστερά από την είσοδο
από τη μεταλλική κλίμακα τοποθετείται η τσουλήθρα. Οι άλλες δύο ελεύθερες πλευρές καλύπτονται με δύο
φράγματα προστασίας από πτώση. Στην απέναντι πλευρά από αυτή της εισόδου τοποθετείται το στρογγυλό
τραπεζάκι  πολλαπλών  χρήσεων.  Την  κατασκευή  ολοκληρώνει  η  επιστέγαση  του  πύργου  σε  μορφή
σύννεφου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ
Η μεταλλική κλίμακα ανόδου αποτελείται από το σκελετό με τις μπάρες πάνω στις οποίες βιδώνονται μέσω
ειδικών τεμαχίων τα τέσσερα (4) πατήματα με το πρώτο –το πλατύσκαλο- να απέχει τουλάχιστον 400mm
από το έδαφος. Την κατασκευή ολοκληρώνει το προστατευτικό κιγκλίδωμα της σκάλας που αποτελείται από
δύο (2) μεταλλικές σωλήνες κουρμπαριστές, διατομής Φ42.4mm τοποθετημένες εκατέρωθεν του μεταλλικού
σκελετού.  Ο  σκελετός,  οι  μπάρες  και  οι  κουπαστές  είναι  κατασκευασμένα  από  γαλβανισμένο  χάλυβα.
Αντίστοιχα τα πατήματα είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm με αντιολισθητική
επιφάνεια και έχουν καμπύλο περίγραμμα που συνάδει με τη θεματική μορφή της επιστέγασης και κατ’
επέκταση του συνθέτου.
ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=1250mm)
Αποτελείται  από  τα  τέσσερα  (4)  υποστυλώματα  πάνω  στα  οποία  βιδώνονται  δύο  τραβέρσες  ξύλινες
διαστάσεων 663x120x58mm πάνω στις οποίες στηρίζεται αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2140mm- σε κάτοψη)
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τα πανέλα εξόδου
και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2140mm σε κάτοψη, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο
πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες υάλου (GFRΡ), πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο
μεγάλες πλευρές και  φέρει  οπές μέσω των οποίων βιδώνεται  στις  κουπαστές με κατάλληλες βίδες.  Τα
πλαϊνά της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.
Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται  από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Στο κενό
μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλικός σωλήνας ως μπάρα κρατήματος σε ύψος τέτοιο
ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Το φράγμα προστασίας πτώσεων κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm, έχει διαστάσεις 755x493mm και
τοποθετείται ανάμεσα από τα υποστυλώματα του πύργου.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (HPL)
Σε  ύψος  περίπου  550mm  από  το  έδαφος  συνδέεται  με  τα  εξωτερικά  υποστυλώματα  του  πύργου  Α,
στρογγυλό τραπεζάκι πολλαπλών χρήσεων από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm και διαμέτρου περίπου
900mm το οποίο στηρίζεται σε δύο (2) επιπλέον υποστυλώματα. 
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ (HPL)
Η επιστέγαση του πύργου πραγματοποιείται  με πανέλο σε σχήμα σύννεφου κατασκευασμένο από HPL
(τύπου MEG) πάχους 12mm. Το πανέλο στηρίζεται από τα τέσσερα υποστυλώματα του παταριού μέσω
τεσσάρων (4) καμπύλων μεταλλικών σωλήνων διατομής 26,9mm. Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα και του
πανέλου πραγματοποιείται με μεταλλική φλάντζα. Οι καμπύλες σωλήνες έχουν -ανά δύο- τέτοιο μήκος (δύο
μεγαλύτερου και  δύο μικρότερου μήκους)  ώστε το πανέλο της επιστέγασης να τοποθετείται  τελικά υπό
κλίση.

Α.Τ. 13: ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΙΚΤΗ
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Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm

Μήκος: 2940mm

Πλάτος: 1580mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία και κάθισμα παιδιών και νηπίων.
Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76mm,  πάχους  3mm.  Τα τέσσερα  υποστυλώματα
κατασκευάζονται  από  δοκούς  διατομής  95x95mm  ενώ  στερεώνονται  με  βίδες  Μ10x140  σε  ειδικά
διαμορφωμένο  μεταλλικό  τεμάχιο  τραπέζιου  σχήματος  διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών  μπουλονιών.  Το
τραπέζιο  μεταλλικό  τεμάχιο  προσαρτάται  στον  οριζόντιο  άξονα  εργοστασιακά.  Επίσης  τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν
θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν
θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176  και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη πε-
ριμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Α.Τ. 14: ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:  Κούνια  –

Αιώρηση

Ηλικιακή ομάδα:
≥  1.5

ετών

Καταλληλότητα γιαΑΜΕΑ: Όχι 



Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm

Μήκος: 2800mm

Πλάτος: 1450mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3000mm

Πλάτος: 7000mm

Ύψος πτώσης: 1300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά  η  κατασκευή  απαρτίζεται  από  οριζόντιο  άξονα  που  στηρίζεται  σε  σύστημα  τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα παιδιών και ένα κάθισμα νηπίων.
Ο  οριζόντιος  άξονας  κατασκευάζεται  από  σωλήνα  Φ76  mm,  πάχους  3mm.  Τα  υποστυλώματα
κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 
Το τραπέζιο  μεταλλικό  τεμάχιο  προσαρτάτε  στον  οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.  Επίσης  τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για  την  σύνδεση  του  οριζόντιου  άξονα  με  τα  υποστυλώματα  συγκολλείται  στα  πόδια  ειδικό  τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά τοποθετημένα
μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι
βάσεις  πάκτωσης τοποθετούνται  στα πέλματα (κάτω πλευρά)  των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας.  Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι  ανθεκτική σε
υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη πε-
ριμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Α.Τ. 15: ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για 

ΑΜΕΑ:
Όχι 



Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm
Μήκος: 4600mm
Πλάτος: 1450mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος: 4750mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό
γωνία, δύο καθίσματα παιδιών και ένα καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm. Τα υποστυλώματα κατασκευάζο-
νται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους 3mm. 
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.  Επίσης τοποθετούνται
εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται
στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλάται στα πόδια ειδικό τεμάχιο κατα-
σκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά τοποθετημένα μπου-
λόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι
βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δη-
μιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία
και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από
λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να
είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν κλωβό υπενδεδυμένο με πολυουρεθάνη
περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδε-
σμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορ-
τία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
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Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 3 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ:

Όχι 

 



Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα  polyester,
δύο στρωμάτων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN
1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις προαναφε-
ρόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. “Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης”.

Α.Τ. 16: ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΙΚΤΗ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2440mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος: 1440mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: 

1300mm
Μήκος: 4750mm
Πλάτος:7000mm

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 3 παιδιά
Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 / 3 ετών Καταλ-
ληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων
υπό γωνία και καθίσματα (2) παιδιών και (1) νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα κατα-
σκευάζονται από δοκούς διατομής 95x95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10x140 σε ειδικά διαμορφω-
μένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο
μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 δια-
κοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώμα-
τα της κούνιας.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη
που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που
απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δη-
μιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ
ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πο-
λυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.

Α.Τ. 17: ΜΥΛΟΣ
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