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Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές Υλικών 
Θεματικό συγκρότημα 28131 

 
 

 
 

 
 
 
 

Σύντομη Περιγραφή 
 
Το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό 28131 είναι 

ένα σύνθετο συγκρότημα αποτελούμενο από ξύλινους 
«πύργους» με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς 
επιτυγχάνεται με ξύλινη σκάλα, επικλινή και κάθετο τοίχο 
αναρρίχησης ενώ η κάθοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με την τσουλήθρα. Το όργανο δεν διαθέτει σκέπαστρα 
και απευθύνεται σε παιδιά 2-8 ετών. 

Η ασφαλής χρήση του οργάνου προβλέπει 
ελεύθερο χώρο γύρω από το όργανο καθώς και περιμετρική 
επιφάνεια πρόσκρουσης με εμβαδό 59,25μ2 η οποία 
περιγράφεται από  τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176 1-7 και πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό 
απορρόφησης κραδασμού όπως τα δάπεδα ασφαλείας.  

Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά εγγυώνται την ασφαλή 
χρήση του οργάνου από παιδιά, είναι κατάλληλα για χρήση 
σε εξωτερικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ο σχεδιασμός του οργάνου υιοθετεί και 
καλύπτει πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 
1176 1-7 διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα 
εργονομίας και ασφάλειας. 

 

 

Τεχνικές Πληροφορίες 

Ηλικίες 2-8 

Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1μ 

Μέγεθος Οργάνου 4,9μ x 5,9μ 

Χώρος Ασφαλείας 8,5μ x 9,5μ 

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας 59,25μ2 
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Τεχνική Περιγραφή Οργάνου 

 
 Το σύνθετο όργανο με κωδικό 28131 αποτελείται από έναν βασικό πύργο ο οποίος διαθέτει 
μία τετράγωνη πλατφόρμα διαστάσεων 2000x2000mm σε ύψος 1000mm. Η κατασκευή των πύργων 
γίνεται με την στήριξη των ξύλινων πλατφορμών (δοκοί 90x90x1000 που σχηματίζουν πλαίσιο πάνω 
στο οποίο δημιουργείται ξύλινη επιφάνεια από σανίδες διατομής 120x35mm) σε εννέα ορθοστάτες 
διατομής 90x90mm. Η κάθε πλατφόρμα του οργάνου είναι τετράγωνη με πλευρές 1000mm 
(εσωτερικά των δοκών). 
 Ο πύργος διαθέτει τέσσερις ξύλινους φράχτες, μία πρόσβαση στον κάθετο τοίχο 
αναρρίχησης μου οδηγεί στην αμμοδόχο, μία πρόσβαση στον επικλινή ξύλινο τοίχο αναρρίχησης, 
μια πρόσβαση στην ξύλινη σκάλα και τέλος μια τσουλήθρα για την πρόσβαση στην οποία 
χρησιμοποιούνται πλευρικά τεμάχια από HPL τα οποία σε συνδυασμό με την οριζόντια μεταλλική 
μπάρα διασφαλίζουν την ορθή είσοδο του παιδιού στην τσουλήθρα, δηλαδή σε καθιστή θέση.  Στο 
κέντρο της επιφάνειας του πύργου υπάρχει κυκλικό κάθισμα ενώ διαθέτει επίσης παιχνίδι τιμόνι 
καραβιού και παιχνίδι τηλεσκόπιο. Κάτω από τον πύργο υπάρχουν φράγματα με εσωτερικά μεγάλα 
ανοίγματα για την χρήση ως εισόδους στον λαβύρινθο με μορφή τούνελ. Ο αριθμός των εισόδων 
είναι τέσσερις με την μία να οδηγεί στην αμμοδόχο. Η κατασκευή διαθέτει πλαϊνά μέρη θεματικής 
διακόσμησης που δημιουργούν την μορφή μικρού καραβιού. Στην «πλώρη» του υπάρχει αμμοδόχος 
περίπου 3m2 καθώς και κάθισμα μήκους 1000mm.       

 
 
 
Προδιαγραφές υλικών 

 
Ξυλεία στηριγμάτων και σκελετών 
 Για την κατασκευή του εξοπλισμού χρησιμοποιείται ξυλεία Πεύκης Αρκτικού κύκλου, ειδικά 
επεξεργασμένη με την τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Η σύνθετη αντεπικολλητή ξυλεία είναι ένα εξαιρετικό υλικό λόγω της ανθεκτικότητας και 
της ευκολίας στην κατεργασία που διαθέτει η οποία παρέχει την δυνατότητα κατασκευής καμπύλων 
δοκών. Οι ανοχές τις ξυλείας είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN-390 και η επικόλληση γίνεται με 
χρήση κόλλας Type 1 σύμφωνα με το πρότυπο  EN-301. Η σκληρότητα η ακαμψία και η πυκνότητα 
είναι τύπου GL 24h και η αντοχή βαθμονομείται με 4 κατά το πρότυπο EN-350 §2. Η ξυλεία έχει 
αντίδραση στην φωτιά D-s2, d0 και η κατηγορία εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι E1. Η ξυλεία που 
έχει επιλέγει έχει ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, είναι επεξεργασμένη και βαμμένη µε 
υδατοδιαλυτά µη τοξικά χρώματα για την αντοχή της στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε 
τεμάχιο που χρησιμοποιείται έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες 
στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 §4.2.5. 
 
Ξυλεία γενικής χρήσης 
 Για την κατασκευή των επί μέρους τμημάτων του εξοπλισμού (όπως σανίδες πλατφόρμας, 
ξύλινοι φράχτες κ.α.) χρησιμοποιείται ερυθρά ξυλεία Αρκτικού κύκλου, ειδικά για την μακροχρόνια 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η ερυθρά ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας όπως ορίζονται από το DIN 4074 που αφορά 
ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις. Κάθε τεμάχιο που χρησιμοποιείται έχει λειανθεί και 
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κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα µε ΕΝ 1176-1 
§4.2.5. 
 
 
Βαφή σε ξύλινες εφαρμογές 
 Στην κατασκευή χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά χρώματα με προσθήκη κεριού τα οποία 
διακοσμούν και προστατεύουν το ξύλο από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες και τις καιρικές 
συνθήκες. Η προσθήκη κεριού στα υδατοδιαλυτά προϊόντα δημιουργεί περεταίρω 
αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο συντήρησης του 
ξύλου. Στην βαφή δεν περιέχονται τοξικές και βλαβερές ουσίες για παιδιά και πληροί τις απαιτήσεις 
του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που αφορά την χρήση ξύλινων αντικειμένων από παιδιά. 
 
 
Τσουλήθρα και είσοδοι τσουλήθρας 
 Οι είσοδοι των τσουληθρών όπως και τα πλαϊνά τοιχώματα της τσουλήθρας 
κατασκευάζονται από ελαστομερή υψηλής πίεσης (HPL). Το HPL είναι ένα σύγχρονο, οικολογικό 
υλικό στον τομέα των σύνθετων φύλλων που παράγεται κάτω από πολύ υψηλή πίεση και 
θερμοκρασία με τελικό πάχος 6 έως 10mm. Παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές στις καιρικές 
συνθήκες και καταπονήσεις και το χαρακτηρίζει η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Ο αύλακας της 
τσουλήθρας κατασκευάζεται από πολυεστέρα ενώ για την σύνδεση των δύο τεμαχίων της εισόδου 
σε αυτόν χρησιμοποιείται μεταλλική σωλήνα φ33mm.  

 
 
Σύνδεσμοι από πολυμερές  
 Οι σύνδεσμοι αυτοί κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (BC650MO), είναι 
ανακυκλώσιμοι και διαθέτουν UV για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ο 
χρωματισμός των συνδέσμων είναι εφικτός σε κάθε δυνατό συνδυασμό χρωμάτων χωρίς να υπάρχει 
ό φόβος της αστοχίας στην βαφή.  
 
 
Βαφές μεταλλικών μερών 
 Οι βαφές που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα της κατασκευής είναι ακίνδυνες προς τον 
χρήστη και φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πρόσθετο 
προστατευτικό. Είναι ειδικά επιλεγμένες για να καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και 
είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για την τελική επίτευξη της μέγιστης προστασίας 
χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ηλεκτροστατική βαφή πούδρας δύο στρωμάτων.  
 
 
Μεταλλικοί σύνδεσμοι 
 Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς των DIN. 
 
 
Λαμαρίνα (Δοκοθήκη) 
 Η δοκοθήκη κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm με δυνατότητα 
ηλεκτροστατικής βαφής με οποιοδήποτε χρωματισμό ή συνδυασμό χρωμάτων.  
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Πάκτωση οργάνου 
 Η θεμελίωση του οργάνου στο έδαφος 
γίνεται μέσω ειδικών δοκοθηκών από δύο 
τεμάχια γαλβανισμένης λαμαρίνας που διαθέτουν 
τρείς ειδικές νευρώσεις οι οποίες και εγγυώνται 
την ποιοτική συναρμογή. Οι δοκοθήκες αυτές 
είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διατηρούν τους 
ξύλινους ορθοστάτες σε σημαντική απόσταση 
από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να τους 
προφυλάσσει έτσι από την υγρασία και άλλες 
δυσάρεστες συνέπειες. Η σύνδεση με τον 
ορθοστάτη διατομής 90x90mm γίνεται με δύο (2) 
περαστές γαλβανισμένες κασονόβιδες Μ10 και τα 
αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας.  
 Η κατασκευή εδράζεται στο έδαφος με 
ειδικά θεμέλια σε βάθος 460mm σύμφωνα με το 
ΕΝ 1176-1 4.2.14 και προσθέτει την απαραίτητη 
σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που 
απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής 
χαράς. 
 Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται για την 
σύνδεση του ορθοστάτη με την δοκοθήκη 
δημιουργούν προεξοχές που καλύπτονται πλήρως 
όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 1176-1 4.2.5. 
 Το υλικό που χρησιμοποιείται για την 
θεμελίωση είναι σκυρόδεμα και καλύπτει 
περίπου 350mm από το βάθος του ανοίγματος 
καθώς τα υπόλοιπα 200mm καλύπτονται με 
χώμα.  


