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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: 

α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης µε τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή 

αποκλεισµού. 

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριµένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 

και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα αντίστοιχο πρότυπα από 

αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισµού. 

δ) Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισµού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισµού και των πλακιδίων 

ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκοµίζονται τα εν 

λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισµού. 

 

Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόµενων 

στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα αναφερόµενα. Η 

ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη 

διάθεση των αρµοδίων αρχών και των αναφερόµενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 

Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου. 
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Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται 

από αναγνωρισµένους φορείς για τον σκοπό αυτό, µέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και 

την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου ανά παιδική χαρά. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

 

∆εν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισµού παιδικής χαράς, σε 

∆ήµους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ' αριθ. 27934/2014 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).  

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανοµές  που θέτουν σε 

κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισµούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς 

πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου, µε το οποίο 

αποδεικνύεται η συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.  

Το πιστοποιητικό συµµόρφωσης περιλαµβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά 

µε την ασφάλεια των εξοπλισµών και πρέπει να προσκοµίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς. 

Στην περίπτωση εξοπλισµού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας 

άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συµµόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την 

αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωµένη από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. 

Ο εξοπλισµός πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους 

τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: 

α) Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή 

του διανοµέα, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής. 

γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµού του. 

δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προµηθευτή όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1. 

 

 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                        ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία θα χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία 
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που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά: 

• Υγρασία (8-10%).  

• Οδοντωτή σφήνωση.  

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία τεµαχίζεται κατά µήκος 

ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  

την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την 

προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

• Συγκόλληση ξύλου. 

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό 

ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 204 - D4  

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW 

γ. Αντοχή σε θερµότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2  

Όλα τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι εµποτισµένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαµµένα µε 

χρώµατα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει 

την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά 

ποιότητας, ανάλογα µε αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα πρότυπα, όπως προδιαγράφεται από 

την οδηγία ΕΝ1176-2008.  

Οι έγχρωµες επιφάνειες είναι κατασκευασµένες από HPL ή άλλο υλικό παρόµοιας αντοχής και 

ανθεκτικότητας. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά 

άκρα. 

HPL (High Pressure Laminate) 

Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες. 

Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 

υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 

φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι 

δεν αφήνει πόρους στο υλικό, µε αποτέλεσµα το graffiti να µπορεί να καθαρίσει εύκολα και να µην 

απαιτείται βαφή της επιφάνειας.  

Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του προµηθευτή, διάρκειας 10 ετών για 

το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή, επί ποινή αποκλεισµού.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 
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χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 

πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από 

τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

• GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυµένος πολυεστέρας 

Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυµένος µε επιµήκεις ίνες υάλου. Υλικό ιδιαίτερα υψηλής αντοχής 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

• Μικρουλικά, σύνδεσµοι και λοιπά πλαστικά µέρη  

Κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε ακτινοβολία και υψηλές θερµοκρασίες που έχουν και 

την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) 

τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου έχει 

προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 

φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση 

και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Και τα 

βερνίκια και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα 

παιδιά. Η διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία 

εµβαπτισµού. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς και τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα 

µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα και θα φέρουν 
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βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η 

συµµόρφωση τους µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές από εγκεκριµένο και αναγνωρισµένο φορέα 

πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισµού. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, να κατασκευάζονται από υλικά άριστης ποιότητας, 

απαλλαγµένα από οποιοδήποτε ελάττωµα σχετικά µε τον τρόπο παραγωγής τους, να είναι καινούριας 

κατασκευής και αχρησιµοποίητα και να ανταποκρίνονται πλήρως για την χρήση για την οποία 

προορίζονται.  

 

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της µελέτης είναι ενδεικτικές. Γίνονται αποδεκτές 

αποκλίσεις της τάξεως του ±10% στις γενικές και επιµέρους διαστάσεις, ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος 

ασφαλείας να υπερβαίνει τα οριζόµενα στη µελέτη, ώστε να µην παρουσιασθεί έλλειψη στα 

προϋπολογισθέντα δάπεδα ασφαλείας. Αποκλίσεις στο µέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών 

επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόµενα δάπεδα 

ασφαλείας.  

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόµενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ  

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2380mm Γενικά Χαρακτηριστικά 

Μήκος: 2900mm Χρήστες: 2 παιδιά 

Πλάτος: 1800mm ∆ραστηριότητες

: 
 

Κούνια – 
Αιώρηση 

  Ηλικιακή 
οµάδα: 

≥ 3 ετών 

  Καταλληλότητα 
για  
ΑΜΕΑ: 

Όχι  
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∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 3000mm 

Ύψος πτώσης: 1300mm 

 
 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα τεσσάρων 

υποστυλωµάτων υπό γωνία και δύο καθίσµατα παιδιών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 

ετών. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και µήκους 2300mm περίπου.  

Τα τέσσερα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm περίπου και µήκους 

2400mm περίπου και στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο 

τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο 

προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. 

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 το µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν 

θερµώ 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. 

 

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ  

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 

∆ραστηριότητες: Κούνια – 
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Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2380mm 

Μήκος: 2900mm 

Πλάτος: 1800mm 

 

∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

Μήκος: 7000mm 

Πλάτος: 3000mm 

Ύψος πτώσης: 1300mm 

 
 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα τεσσάρων 

υποστυλωµάτων υπό γωνία και δύο καθίσµατα νηπίων και απευθύνεται για παιδιά ηλικίας από 1 έτους 

έως 3 ετών. 

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και µήκους 2300mm περίπου.  

Τα τέσσερα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm περίπου και µήκους 

2400mm περίπου και στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο 

τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο 

προσαρτάτε στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. 

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 το µέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισµένη εν 

θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.  

 

Τα καθίσµατα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασµένα από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιµετρικά 

για την αποφυγή πτώσεων. 

 
 

Αιώρηση 
 

Ηλικιακή οµάδα: ≥ 1 ετών 

Καταλληλότητα για  
ΑΜΕΑ: 

Όχι  

∆άπεδο ασφαλείας 

Μ2: 21,00m2 
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ  
Τα καθίσµατα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασµένα από 

λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιµετρικά 

για την αποφυγή πτώσεων. 

Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Οι αλυσίδες του καθίσµατος (DIN 

766) είναι γαλβανισµένες εν θερµώ  

 
 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
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 της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Οι αλυσίδες του καθίσµατος (DIN 

766) είναι γαλβανισµένες εν θερµώ  

 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ  

 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 720mm 

Mήκος: 2420mm 

Πλάτος: 300mm 

 

∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Κρίσιµο ύψος πτώσης: 600mm 

Μήκος: 4420mm 

Πλάτος: 2300mm 

 

 

 

 

 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες: 2 παιδιά 

∆ραστηριότητες: Τραµπαλισµός 

Ηλικιακή οµάδα: ≥ 3 έτους 

Καταλληλότητα για  
ΑΜΕΑ: 

Όχι  
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άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από δοκό διατοµής 95 x 

95mm και µήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω µέρος, φέρει κοµµάτια ελαστικού, που 

χρησιµεύουν στην απορρόφηση των κραδασµών κατά την επαφή µε το έδαφος.   

Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια διατοµής 95 x 95mm και ύψους 400mm, τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους µε δύο ειδικά µεταλλικά τεµάχια, σε απόσταση µεταξύ τους 150mm. 

Ο κύριος άξονας της τραµπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισµα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 

20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεµάχιο κατασκευασµένο από 

(HPL) πάχους 18mm στον φορέα της τραµπάλας σε ειδικά κατασκευασµένη εγκοπή που υπάρχει στην 

κολώνα. Το τεµάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασµένες από ειδικό πλαστικό 

(πολυαµίδιο). 

Το συγκεκριµένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών. 

 
 

 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟ  [ΠΛΑΚΑΖ] 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από πύργο µε δίριχτη  σκεπή, κλίµακα ανόδου και τσουλήθρα 
 
 
∆ΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Στον πύργο µε δίριχτη σκεπή, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίµακα ανόδου και 

τσουλήθρα. 

 
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=1250mm) 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 3300 mm 

Μήκος 4000 mm 

Πλάτος 1150 mm 

∆ιαστάσεις χώρου 

ασφαλείας 

Ύψος 

πτώσης 
1250 mm 

Μήκος 7600 mm 

Πλάτος 3900 mm Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 3 παιδιά 

∆ραστηριότητες Ανάβαση  
ολίσθηση 

 

Ηλικιακή οµάδα ≥ 1,5 έτους 
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ 

Όχι 
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Η κλίµακα ανόδου αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, έξι σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  

αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους 

συνδέσµους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm 

και δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται 

από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω µέρος της κλίµακας, απολήγει στον πύργο, στο 

αναφερόµενο ύψος. 

 

O πύργος µε σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώµατα 95 x 95 mm, ύψους 2700 mm, 

δύο φράγµατα και σκεπή. 

 

ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=1250 mm) 

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται 

σανίδες 900 x 95 x 45 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 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ [ΠΛΑΚΑΖ] 

Κατασκευάζεται από πλακάζ πάχους 20mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα 

υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους πλαστικούς συνδέσµους και σε ύψος 85mm από 

την επιφάνεια του παταριού. 

 

∆ΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ [ΠΛΑΚΑΖ] 

H δίριχτη σκεπή, αποτελείται από δύο φύλλα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm και διαστάσεων 

1280x830mm, που σχηµατίζουν 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 πλακάζ πάχους 12mm που συνδέονται µε τα ξύλα και τα υποστυλώµατα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm [ΠΛΑΚΑΖ]) 

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 πολυεστέρα (PE) πάχους 

4,5mm. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων 
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βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από 

πλακάζ πάχους 24mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από πλακάζ πάχους 24mm. 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. 

 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡ∆ΑΛΗ ΠΛΑΚΑΖ 

 
Γενική τεχνική περιγραφή 

To ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 

Ο φορέας κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm σε µορφή µικρής καµηλοπαρδαλης. Σε 

κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές Φ30mm από πολυπροπυλένιο και αναβολείς 

που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου. 

Για την σύνδεση του φορέα µε την βάση χρησιµοποιείτε κατάλληλα διαµορφωµένο µεταλλικό έλασµα 

(στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασµα έχει διπλή διαµόρφωση σχήµατος ‘Π’ µε εξωτερικές 

προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείτε ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) 

κατασκευασµένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά 

διαµορφωµένες προεξοχές του ελάσµατος στερεώνεται το κάθισµα του οργάνου που περιγράφεται 

παρακάτω. 

Στο µέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από πλακάζ θαλάσσης 

διαστάσεων 325 x 300 x 20mm επενδυµένο µε ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. Το κάθισµα 

στερεώνεται στο µεταλλικό έλασµα διαµέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαµορφωµένης 

κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να µην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσµατος.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες. Έχει διατοµή Φ20 mm 

ύψος 400mm και διάµετρο 200mm και αποτελείται επιπλέον από δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης 

(άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε 

σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη 

συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω 

της κάτω πλάκας σύσφιξης.   
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ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  

 

Γενικές διαστάσεις 

 
 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

 
Τo καλαθάκι αποτελείται από µεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και 

εσωτερικά µεταλλικό κάδο. 

Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο µεταλλικές λάµες πάχους 3mm και διαστάσεων 945x40mm 

διαµορφωµένες σε κυκλικό σχήµα διαµέτρου 300mm και τοποθετηµένες παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο 

στρόγγυλα ενώνονται µεταξύ τους µε τρεις κατακόρυφες µεταλλικές λάµες 360x20mm µε συγκόλληση. 

Ο µεταλλικός σκελετός επενδύεται µε ξύλα κατάλληλα διαµορφωµένου προφίλ (ηµιστρόγγυλο) 

διατοµής 70x20mm και µήκους 520mm, που στερεώνονται µε κασονόβιδες Μ6x40 και παξιµάδια 

ασφαλείας Μ6.   

Ο µεταλλικός κάδος είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζµένη λαµαρίνα πάχους 0,80mm, έχει 

διάµετρο Φ300mm και ύψος 465mm. 

Το καλαθάκι στηρίζεται σε:  

* µεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασµένη από σωλήνα Φ48mm συγκολληµένο µε λάµα 

στρογγυλής διατοµής διαµέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος  

* ή πακτώνεται στο έδαφος µέσω κυλινδρικής µεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750 mm. 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ  
 
Γενικές διαστάσεις  
 

Ύψος:  820 mm  
Μήκος:  1800 mm  
Πλάτος:  600 mm  

 
Γενική τεχνική περιγραφή  

Αποτελείται από οχτώ ξύλα µήκους 1800 mm που εδράζουν πάνω σε δύο βάσεις 
κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο. Η διατοµή όλων των ξύλων είναι 35 x 70 mm πλην ενός µε διατοµή 
45 x 95 mm. Οι βάσεις έχουν βάρος περίπου 15 kgr η κάθε µία, και είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε µε την 
τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηµατίζουν το κύριο 
σώµα της κατασκευής καθώς βιδώνονται µε κασονόβιδες Μ8 x 60 και παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας 
υπολογισµένα κενά µεταξύ τους.  

Ύψος: 900 mm  

∆ιάµετρος 340 mm 

Χωρητ. Καλαθιού 42 Lt 

Χωρητ. Κάδου 25 Lt 


