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1.  Γενικά 

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 

 

2.  Πρότυπα - Κανονισμοί 

 

Η Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με: 

 

α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία 

β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) 

γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) 

δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ΙSΟ) 

ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, 
κλπ.). 

 

Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά: 

1. Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, 
Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών . 

2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών. 
3. Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των διαφόρων 

ειδών. 
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ.) των 

χρησιμοποιούμενων υλικών . 
 

3.  Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισμοί 

 

 

α. Τα περιγραφόμενα υλικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον 
επιθυμητό χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό ) και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
αντοχών και ποιότητας. 
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Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των διαφόρων 
ειδών ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω: 

- Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που  
 

επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. 

- Η συμβατικότητα των ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, μεταξύ τους ή με 
άλλα είδη εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

 

β. Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόμενων, εφ' όσον  

πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγμένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
αντοχών και ποιότητας. 

 

γ. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωμάτων 
καθώς και τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών. 

 

δ. Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα εξασφαλίζουν 
την: 

- Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους. 
- Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόμενη χρήση 

τους. 
- Άρτια εμφάνιση εμφανών και αφανών στοιχείων, συναρμογών, υλικών και 

απολήξεων (Περίοπτα είδη). 
 

ε. Όλα τα είδη θα είναι συναρμολογούμενα ώστε να εξασφαλίζεται: 

- Εύκολη μεταφορά 
- Μείωση χώρων αποθήκευσης και 
- Δυνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τμήματος μόνον του 

είδους. 
Εξαίρεση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι 
απορριμμάτων) δεν πρέπει να είναι συναρμολογούμενα. 
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Α.  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα σχετικά με τα διάφορα είδη Ξυλείας (Φυσικής ή 
Τεχνητής) και τα Υλικά Επικαλύψεων αυτής, από τα οποία κατασκευάζονται εν όλω ή εν 
μέρει τα διάφορα είδη του Εξοπλισμού. Τα υλικά Ταπετσαρίας και τα Εξαρτήματα 
Στερέωσης και Λειτουργίας περιγράφονται αντίστοιχα στα κεφάλαια Γ και Δ. 

 

 

1. Ξυλεία - Γενικά 

 

Το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσημη 
ονομασία π.χ. το «δεσποτάκι» δεν θα ονομάζεται «μέλιο». 

Ξυλεία που χρωματίζεται για να απομιμηθεί άλλο είδος θα φέρει την σωστή ονομασία 
της και όχι της απομίμησης. 

Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαμά ή στις σανίδες, επιτρέπονται 
μόνο στα αφανή τμήματα των ειδών . 

 

1.1 Συμπαγές Ξύλο 

 

Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία (μαλακή και σκληρή) θα είναι επιλεγμένη και ελεύθερη από 
μαλακά μέρη, σχισίματα, σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, σαπίσματα, 
θήλακες ρητίνης, νεκρούς και σκληρούς ρόζους. 

Υγιείς, στερεοί ρόζοι επιτρέπονται εφ' όσον δεν ξεπερνούν το 1/4 του φάρδους της 
διατομής και έχουν διάμετρο μικρότερη των 7mm στα εμφανή μέρη της κατασκευής και 
των l2mm στα αφανή μέρη. 

Σε είδη ξυλείας με εμφανές εγκάρδιο ξύλο δεν θα επιτρέπεται η χρήση σόμφου ξύλου. 

 

1.2 Φύλλα Καπλαμά 

 

Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα καπλαμά θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίματα, 
χαλαρά μέρη και ελαττώματα. Το πάχος των φύλλων θα είναι σύμφωνα με το DIN 
4079. 

Δεν επιτρέπονται τρύπες ρόζων. 

Τα φύλλα καπλαμά που επενδύουν τις επιφάνειες των επίπλων ιδιαίτερα δε τις 
εμφανείς, θα είναι επίπεδα και το πάχος τους θα είναι όσο απαιτείται ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγμάτωσης. 

 

1.3 Τεχνητή Ξυλεία 

 

Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε 
περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120. 
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1.3.1 Αντικολλητή ξυλεία (Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης) 

 

Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά 
συγκόλληση του τελικού προϊόντος. 

Το πάχος και η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα με την χρήση του ως φέρον ή μη 
στοιχείο του επίπλου. 

Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 687005, Μέρος 2. 

Όλες οι ενώσεις θα εφαρμόζουν απόλυτα. Περιορισμένη χρήση μικρών 
παρεμβλημάτων και μικρού μεγέθους ρόζοι είναι αποδεκτοί. Οπές ρόζων ή άλλα 
ελαττώματα, δεν είναι αποδεκτά. 

 

1.3.2 Πηχοσανίδες (Πλακάζ) 

 

Τα φύλλα πλακάζ θα είναι επίπεδα χωρίς εσοχές ή προεξοχές, και η επιφάνεια θα 
είναι χωρίς ελαττώματα, αποκολλήσεις ή εμφανείς ενώσεις στα περιθώρια. 

Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 68705, Μέρος 2. 

Τα εσωτερικά πηχάκια θα είναι από έλατο, πεύκο, αφρικάνικο μαόνι, φιλύρα ή λεύκα 
και δεν θα έχουν κενά, οπές και μεγάλους ή χαλαρούς ρόζους. 

Ο καπλαμάς επένδυσης θα είναι από αφρικάνικο μαόνι οκουμέ ή ανάλογο, πάχους 
περίπου 2mm, χωρίς ρόζους, οπές ή διαγώνια νερά με μηδενικούς αρμούς. 

 

1.3 .3 Μοριοσανίδες 

 

Οι μοριοσανίδες θα πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 68761 (Μέρος 1 οg4) ή BS 
5669 (τύπος 1), που αφορούν τις αντοχές σε κάμψη, εφελκυσμό κατά μήκος 
διόγκωση και ακρίβεια διαστάσεων . 

Ακάλυπτες επιφάνειες μοριοσανίδων σε οποιαδήποτε μέρη των επίπλων δεν 
επιτρέπονται. 

Το ελάχιστο πάχος των μοριοσανίδων για ράφια, ερμάρια, επιφάνειες εργασίας 
κλπ., καθορίζονται ανάλογα με την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση αντοχή και 
ακαμψία. 

 

1.3.4 Ινοσανίδες (MDF) 

 

Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα ινοσανίδων θα είναι αμερικάνικης προέλευσης, πάχους 
αναλόγου με την κάθε περίπτωση, ομοιογενή, ισόπαχα χωρίς στρεβλώσεις (πέτσικα). 
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1.4 Συνδετικά υλικά ξύλινα 

 

1.4.1 Καβίλιες επίπεδες (λαμέλες) 

 

 

Θα είναι από κόντρα πλακέ ή μασίφ ξύλο πάχους τουλάχιστον 4 χλστ. σε σχήμα 
οβάλ ή ορθογωνικό. 

 

1.4.2 Καβίλιες κυλινδρικές 

 

Από ημίσκληρο ξύλο με ραβδωτή κατά μήκος επιφάνεια και σταθερή διατομή 6-10 
χλστ. και μήκος ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο του πάχους των συνδεόμενων 
ξύλινων τεμαχίων. 

 

2. Υλικά συγκόλλησης (κόλλες) 

 

Θα επιλέγονται ανάλογα με τα συγκολλούμενα υλικά, τις καταπονήσεις κατά τη 
χρήση των επίπλων και δεν θα προσβάλλουν χημικά τις συγκολλούμενες 
επιφάνειες. Θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και 
τυχόν υπερχειλίσεις κατά το πρεσάρισμα θα αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση 
κατάλληλου διαλύτη, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων στοιχείων να είναι 
καθαρές. 

Μετά την ξήρανση της χρησιμοποιούμενης κόλλας, τυχόν εμφανή σημεία της δεν θα 
δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις με τα χρώματα των συγκολλούμενων 
επιφανειών. 

 

3. Υλικά επικαλύψεων 

 

3.1 Βερνίκια - Λάκες 

 

Θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δημιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν 
άριστη αντοχή στο φως. 

Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
καταπονήσεις κατά την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά (βλ. 
παράρτημα προδιαγραφών υλικών και εργασιών). 

 

Πεδίο εφαρμογής 

Επιφάνειες φυσικής ή τεχνητής ξυλείας. 

Προετοιμασία επιφάνειας 
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Τα υλικά χρησιμοποιούνται σε απόλυτα λειασμένες, καθαρές και στεγνές 
επιφάνειες, χωρίς ελαττώματα και χαλαρά μέρη. 

Οι επιφάνειες της φυσικής ξυλείας ή του καπλαμά, αν απαιτείται, χρωματίζονται 
προηγουμένως στην επιθυμητή απόχρωση ξύλου ή (η ανοιχτόχρωμη ξυλεία και 
καπλαμάς) με χρώμα διαλυτικού (ανιλίνης), στο επιθυμητό χρώμα. 

 

Εφαρμογή υλικού 

 

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε 
να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες μηχανικές, χημικές κλπ. αντοχές. 

 

Ιδιότητες: 

Άριστη εμφάνιση και ομοιοχρωμία. Επιφάνεια λεία, σατινέ, μη απορροφητική. Πολύ 
καλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο φως. 

Ακαυστότητα (υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης και καθυστέρηση μετάδοσης 
φλόγας). Ανθεκτικό σε μακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειμένες επιφάνειες, ράφια 

 

Αντοχή σε: 

Νερό (ISO 4211) : 24 ώρες 

Λίπη   : 24 ώρες + 

Χαρακιές  : Χαρακιά 8Ν 

Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν 

Καφές   : 6 ώρες 

Θερμότης (ξηρή) : 85 C 

Ακετόνες  : 2 min 

 

 

Επιφάνειες εμφανείς λιγότερο εκτεθειμένες 

 

Αντοχή σε: 

Νερό    : 6 ώρες 

Λίπη   : 25 ώρες + 

Λίπη/Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν 
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3.2 Φύλλα συνθετικά 

 

Τα χρησιμοποιούμενα συνθετικά φύλλα θα έχουν επιφάνεια λεία, ημίστιλπνη, 
(σατινέ) χωρίς διακυμάνσεις πάχους και απόχρωσης. 

 

3.2.1 Φαινοπλαστικά φύλλα (συμπαγή) 

 

Αυτοφερόμενα συμπαγή φύλλα σε πάχος ανάλογο με τις απαιτούμενες, κατά 
περίπτωση αντοχές και δύο εμφανείς επιφάνειες. 

 

Περιγραφή 

 

Φαινοπλαστικά, συμπαγή φύλλα, 10mm, έγχρωμα, σατινέ, που το εσωτερικό τους 
αποτελείται από επάλληλα φύλλα εμποτισμένα με φαινολικές ρητίνες, ενώ το 
τελείωμα της επιφάνειας κατασκευάζεται από διακοσμητικά φύλλα εμποτισμένα με 
συνθετικές ρητίνες (μελαμίνη). Τα φύλλα έχουν δύο (2) διακοσμητικές όψεις 
(εγγυημένη η μία καλή όψη). 

 

Ιδιότητες 

 

- Είναι αυτοφερόμενο. 
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις. 
- Υψηλή αντίσταση στο νερό και στον ατμό. 
- Αντοχή στην φωτιά (CLASS 1). 
- Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. 
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση. 
- Υψηλή αντοχή σε χημικά. 
- Υψηλή αντοχή σε οργανικούς διαλύτες. 
- Δεν εκπέμπει φορμαλδεΰδη. 
 

Καθαρισμός και Συντήρηση 

 

Τα φαινοπλαστικά φύλλα δεν είναι εύθραυστα και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση: 

 

1. Φύλλα που είναι λίγο λεκιασμένα καθαρίζονται με ένα μαλακό, υγρό πανί. 
2. Πιο δύσκολοι λεκέδες αφαιρούνται με απορρυπαντικά κοινά του εμπορίου που 

δεν περιέχουν λειαντικά συστατικά. 
3. Επίμονοι λεκέδες όπως μελάνι, στυλό, κραγιόν κλπ. μπορούν να αφαιρεθούν με 

οργανικούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, ακετόνη κλπ. 
4. Δεν απαιτείται και δεν συνιστάται η χρήση κήρου και άλλων γυαλιστικών υλικών. 
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3.2.1α Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ανοχές ΙSΟ 4586 % 5% 

Πυκνότης  kg/mc 1.430 

Θερμική αγωγιμότης DIN 52612 W/m0 k 0.25 

Μεταβολή διαστ. (στους 
20 °C) με μεταβλητή 
υγρασία 

ISO 4586 % 0.1 

0.2 

Αντίσταση στο βραστό 
νερό (2 ώρες σε 100 °C) 

 % 2 

Αντίσταση στο νερό  % <1 

Αντοχή στην τριβή ΙSΟ 4586 Αριθμ. Περιστρ. 400 

Αντοχή στις χρώσεις ΙSΟ 4586  Όχι ορατές 
αλλοιώσεις 

Αντοχή στην καύτρα 

τσιγάρου 

ΙSΟ 4586  Δεν καίγεται  

Αντοχή στο φως ΙSΟ 4586 B1ue Wool 
Sca1e 

6 

Εφελκυστική αντοχή ΙSΟ R527 N/mm2 L>100 

T>70 

Αντοχή σε κάμψη ISOR178 N/mm2 L>100 

T>80 

Μέτρο ελαστικότητας 

σε κάμψη  

ΙSΟ R178 N/mm2 L>10.000 

T>8.000 

Θλιπτική αντοχή SIN 53454 N/mm2 >200 

Σκληρότητα κατά 
Rοckwell 

ASTM D785 HRE 78 

Συντελεστής διαστολής ASTM D696 0C-1 2 x 10-5 

Κατάταξη αντοχής πυρός DIN 4102 (part 
1) 

 B1 

 

3.2.2  Φαινοπλαστικά Φύλλα (τύπου Fοrmica) 

 

Χρησιμοποιούνται ως υλικό επένδυσης επιφανειών και σόκορων πλακών τεχνητής 
ξυλείας. 
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Το πάχος θα είναι 0,8mm. 

Οι αφανείς επιφάνειες των πλακών θα επενδύονται με κατάλληλου πάχους 
φαινοπλαστικά φύλλα, για εξισορρόπηση των επιφανειακών τάσεων. 

Η συγκόλληση - πρόσφυση στις πλάκες θα είναι απόλυτη, η δε επιφάνεια θα είναι 
χωρίς ελαττώματα, φουσκώματα κλπ. 

Η ποιότητα των φαινοπλαστικών φύλλων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχών σε 
φθορά. 

 

3.2.3. Συνθετικές Ρητίνες (Μελαμίνη) 

 

Χρησιμοποιούνται ως υλικό επικάλυψης φύλλων μοριοσανίδων και θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά. 

 

3.2.3α Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες 

    

   

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ 
ΥΑΛΟΥ 

 ASTM ISO DIN  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕ
Σ 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 528 53455 MPa   

-40 0C     190 170 

23 0C     150 135 

95 0C     88 82 

150 0C     57 60 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ 
ΘΡΑΥΣΗ 

D638 528 53455 %   

-40 0C     2,0 1,8 

23 0C     2,5 2,2 

95 0C     3,5 3,5 

150 0C     3,7 4,0 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ 

D256 --- --- J/m   

-40 0C     100 90 

23 0C     110 100 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ       
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l8 3146 --- °C 225 225 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΚΑΜΠΤΙΚΟ 
ΦΟΡΤΙΟ 

1,8 MPa 

D648 75 53461 °C 208 210 

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D790 1183 53479 g/cm
3 

1,52 1,68 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ ROCKWELL 

D785 2039/
2 

--- --- Μ92  

R121 

Μ88  

R119 

 

 

4. Περιθώρια ( σόκορα) 

 

Όλες οι ακμές, γωνίες και σόκορα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και, προστατευμένες 
ώστε να: 

α.  αντέχουν σε κρούσεις και φθορά. 

β. προστατεύουν τα αφανή υλικά από ανεπιθύμητες προσβολές (π.χ. υγρασία, 
απορρυπαντικά, απολυμαντικά κλπ.). 

γ. επιτυγχάνεται εργονομική μορφή 

δ. είναι τα είδη ασφαλή για τους χρήστες 

 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά ποικίλουν ανάλογα με τα υλικά κατασκευής, επένδυσης 
επικάλυψης των επιφανειών και με την θέση τους στο έπιπλο (εμφανή, αφανή εκτεθειμένα 
ή μη, προσιτά στους χρήστες ή μη). 

Η συναρμογή των περιθωρίων μεταξύ τους (αποτμήσεις, γωνίες κ.λ.π) καθώς και με τα 
λοιπά σε επαφή υλικά θα είναι άριστη. 

Δεν επιτρέπονται ξεφτίσματα, γρέζια, προεξοχές και ξεχειλίσματα υλικών συγκόλλησης. Τα 
υλικά στερέωσης θα είναι αφανή. 

Οι προσιτές ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 3mm. 

 

4.l.  Περιθώριο Μελαμίνης 

 

Θερμοκολλημένη ταινία στα αφανή σόκορα των μοριοσανίδων που επενδύονται με 
μελαμίνη πλάτους όσο το πάχος της επενδεδυμένης μοριοσανίδας και πάχους 

0,4mm. 
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4.2. Περιθώρια Φαινοπλαστικού Φύλλου 

 

α.  Ταινία επικολλούμενη στα εγκάρσια και στα αφανή σόκορα, φύλλων τεχνητής 
ξυλείας που επενδύονται με φαινοπλαστικά φύλλα, πλάτους όσο και το πάχος 

του φύλλου τεχνητής ξυλείας και πάχους 8mm. 

 

β. Στις διαμήκεις ακμές θυρόφυλλων και επιφανειών εργασίας, το φαινοπλαστικό 
φύλλο επένδυσης της επιφάνειας, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, προεκτείνεται 

καλύπτοντας και το σόκορο με ακτίνα καμπυλότητας 0,6mm ή και ειδική 
εργονομική διατομή. 

 

4.3. Περιθώρια από διατομές συνθετικού υλικού 

 

α. Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 0,6mm στα εμφανή με εκτιθέμενα 
σόκορα των πλακών τεχνητής ξυλείας, που επενδύονται με μελαμίνη ή 
φαινοπλαστικά φύλλα. 

β.1. Διατομή από ΑΒS ελαχίστου πάχους 2mm ή 

β.2. Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 3mm και πλάτους όσο η πλάκα με 
στρογγυλεμένες ακμές ακτίνας καμπυλότητας >0,8mm. 

γ. Εργονομική διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 9mm και πλάτους όσο η 
πλάκα με στρογγυλεμένες ακμές και ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας άνω 
9mm. Προβλέπεται στα διαμήκη σόκορα των επιφανειών εργασίας 
ορισμένων τύπων γραφείων. 

δ. Διατομή από μορφοποιημένο ενισχυμένο πολυαμίδιο (ΡΑ) ελάχιστου πάχους 
5mm και πλάτους μεγαλύτερου από την πλάκα, για δημιουργία περιμετρικά 
χείλους συγκράτησης σκευών και υγρών που τυχόν θα χυθούν στην 
επιφάνεια. 

 

4.4 Περιθώρια από φυσική ή τεχνητή ξυλεία 

 

Χρησιμοποιείται σε πλάκες τεχνητής ξυλείας που επενδύονται με καπλαμά και 
βερνικώνονται. 

Ελάχιστο πάχος 5mm στρογγυλεμένες ακμές, πλάτος όσο το συνολικό πάχος της 
επενδυμένης πλάκας και τελείωμα από βερνίκι διαφανές. 

Kατασκευάζεται από: 

α. Φυσική ξυλεία ή 

β. Δύο συγγολλημένα φύλλα καπλαμά (ελαχίστου πάχους 2,5mm έκαστο ). 

Του αυτού είδους με τον καπλαμά που επενδύει την επιφάνεια της πλάκας, και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος. 
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5. Εργασία 

 

5.l. Υγρασία - Περιεκτικότητα 

 

Η περιεκτικότητα της φυσικής και τεχνητής ξυλείας σε υγρασία κατά την κατεργασία και 
αποθήκευση, θα είναι 8% + 2%. Συγκολλούμενα μέρη θα έχουν το ίδιο ποσοστό υγρασίας. 

'Ολα τα ξύλινα συνδετικά υλικά πριν την εφαρμογή τους θα αποξηραίνονται με 
κατάλληλο ψήσιμο σε φούρνο. 

 

 

5.2. Επεξεργασία 

 

Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία: γωνίασμα, ξεχόντρισμα, 
πλάνισμα, κλπ. με τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται 
ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες 
παραμορφώσεις. 

Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα 
συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα (FINGER JΟΙΝΤS). 

'Ολοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα και 
παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

'Ολες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία ( φυράμια, κλπ.) θα είναι χωνευτά και 
αφανή. 

Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται 
επίπεδες. Ξεχειλίσματα, νερά, ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η 
λειτουργίa των ίδιων των κατασκευαστών αλλά και των διαφόρων μερών τους 
(συρτάρια, φύλλα, κλπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη. 

Οι εγκοπές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας δεν θα έχουν σκλήθρες, 
σπασίματα, ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα και τα εξαρτήματα θα εφαρμόζουν 
απόλυτα. 

Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια ώστε να 
μην δημιουργηθούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί κλπ. Θα εξασφαλίζουν 
την απαιτούμενη στερεότητα και αντοχή στην χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως 
με τα κατάλληλα υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες καθαριότητας και 
ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. 

Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασμένες 
χωρίς το παραμικρό ελάττωμα. 

'Ολα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας κλπ. των κατασκευών 
αυτών θα είναι αφαιρετά και αντικαταστάσιμα επί τόπου με την χρήση απλών 
εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς 
ζημιές της υπόλοιπης κατασκευής. 
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5.3 Λείανση 

 

'Ολα τα εμφανή μέρη θα είναι λειασμένα ώστε να μην υπάρχουν σκλήθρες, σημάδια 
κοπής ή άλλα ελαττώματα. 

Η τελική λείανση θα γίνεται με γυαλόχαρτο, ανάλογο με το είδος ξυλείας χωρίς να 
μένουν ίχνη όταν γίνεται κάθετα στα νερά του ξύλου. 

Οι μη στρογγυλεμένες ακμές θα λειαίνονται ώστε να μην είναι αιχμηρές. 

Τα λιγότερο εμφανή ή τα αφανή μέρη θα λειανθούν επίσης ώστε να είναι λεία και 
καθαρά, χωρίς αυτοκόλλητες ταινίες, σημάδια μολυβιών, σκλήθρες, προεξοχές και 
άλλα ελαττώματα. 

Στα πλαίσια ή στοιχεία που ταπετσάρονται όλες οι ακμές που έρχονται σε επαφή με 
τα υλικά ταπετσαρίας θα είναι κατάλληλα στρογγυλεμένες ή φαλτσοκομμένες, ώστε 
τα υφάσματα και υλικά ταπετσαρίας να μην φθείρονται. 
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Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν σκελετούς 
εμφανείς και αφανείς, πετάσματα πληρώσεως, επιφάνειες εργασίας ή ράφια που 
κατασκευάζονται από χάλυβα ανοξείδωτο ή μη. Τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας 
περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ αυτού του τεύχους. 

1. Υλικά - Γ ενικά 

Θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα ή μη χαλυβδόφυλλα, διάτρητα ή μη, συμπαγείς και 
κοίλες διατομές, μορφής, πάχους και διαστάσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις αντοχών σε 
καταπονήσεις και φθορά. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή 
άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα. 

2. Εργασία 

'Ολες οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. 

Οι συγκολλήσεις, ανεξάρτητα από τη μέθοδο, θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών 
, θα είναισυνεχείς, χωρίς πόρους, ξεχειλίσματα, λειασμένες, χωρίς άνωμαλίες ή άλλα ελαττώματα. 

'Ολες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόμο, είτε με 
ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικούς συνδέσμους. 

Ελεύθερα άκρα διατομών θα καλύπτονται είτε με ηλεκτροσυγκολλημένες τάπες από 
τοίδιο υλικό είτεμε ειδικές καλύπτρες, μεταλλικές ή από συνθετικό υλικό, κατάλληλα 
προσαρμοσμένες. 

Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν 
εκτελεσθεί με ακρίβεια. 

Προσιτά μέρη των κατασκευών, εμφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχμηρές 
ακμές. 

Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις ελάχιστες 
απαιτούμενες ανοχές. 'Ολοι οι κοχλίες θα έχουν ομαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, 
εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται με 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης, με την μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια, ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η εμφάνιση άρτια. 

Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας (γαλβάνισμα, βαφή, επιχρωμίωση 
κλπ.) ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται. 

 

3.  Ανοξείδωτος Χάλυβας 

Περιγραφή 

- Χρωμιονικελιούχους ωστενικός χάλυβας, με μικρή περιεκτικότητα άνθρακα. 

Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά 

 

 Δεν βάφεται. 

 Ανθεκτικός στην διάβρωση. 

 Παραμαγνητικός στην ανοπτημένη κατάσταση, ελαφρά μαγνητικός αν 
κατεργασθεί εν ψυχρώ 

 Καλή συγκολλησιμότητα. 
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 Καλή αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση. 

 Χρησιμοποιείται και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
 

 

4. Επιχρωμίωση 

 

Πεδίο εφαρμογής: 

Eπιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο. 

 

Μέθοδος κατεργασίας: 

Προετοιμασία επιφάνειας: Λείανση - Κετσάρισμα - Βούρτσισμα - Καθαρισμός 
Επιορειχάλκωση 

Eπινικέλωση 

Eπιχρωμίωση - Καθαρισμός - Στέγνωμα 

 

Ιδιότητες: 

 

Άριστη εμφάνιση και ομοιογένεια  

Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες  

Αριστη αντοχή στην υγρασία 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πάχος επιμετάλλευσης συνολικά έως 20 μικρά κατασκευαζόμενο σύμφωνα με ISΟ 
1456 ή 1457 . 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Μετά την εmχρωμίωση δεν επιτρέπεται καμμία επέμβαση στις επιφάνειες (π.χ. 
διανοίξεις οπών κοψίματα κλπ.). 

Τα Νοσοκομειακά Είδη που φέρουν επιχρωμιωμένα εξαρτήματα θα δύναται να 
πλένονται και να απολυμαίνονται στον κλίβανο απολύμανσης κλινών του 
Νοσοκομείου χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων τους. 
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5.  Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου (με πούδρα εποξειδική και πολυεστέρα) 

 

Πεδίο εφαρμογής: 

Επιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο ή αλουμίνιο. 

 

Τρόπος εφαρμογής: 

 

Ηλεκτροστατικά πιστόλια βαφής, με γεννήτρια αρνητικής πολικότητας και τάση 
μεταξύ 50 και 100 KV. 

 

Προετοιμασία επιφάνειας πριν από την βαφή: 

 

Το υλικό χρησιμοποιείται σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες, ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση . 

Eπιφάνειες πολύ λιπαρές ή οξειδωμένες απαιτούν ιδιαίτερη κατεργασία όπως 
αμμοβολή, σφυρηλάτημα κ.α. 

Για εφαρμογές σε σιδηρές επιφάνειες γίνεται απαραίτητα ηλεκτρολυτική 
επιψευδαργύρωση και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. 

Για εφαρμογές σε αλουμίνιο συνίσταται χρωμάτωση ή φωσφοχρωμάτωση. 

 

Βαφή: 

 

Ηλεκτροστατική κάλυψη επιφάνειας με πούδρα. Ψήσιμο πολυμερισμός. 

Σκλήρυνση σε φούρνο (200 °C). 

 

Ιδιότητες: 

 

Άριστη εμφάνιση και απόλυτη ομοιοχρωμία. 

Υψηλή ηλεκτροστατική απόδοση: μεγάλη διείσδυση και μικρό πάχος. 

Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. 

Άριστη αντοχή στην οξείδωση. 

Υψηλή αντοχή στο «κιτρίνισμα» και σε συνθέσεις που δεν κιτρινίζουν, δεν «σβήνει» 
το χρώμα. 

 

Τ εχνικά χαρακτηριστικά : 

Πάχος επικάλυψης μεταξύ 45- 70 μικρόν. 
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Μηχανικές ιδιότητες και δοκιμή αντοχής στην οξείδωση : 

 

Οι δοκιμές γίνονται σε απολιπασμένα και φωσφατωμένα τεμάχια λαμαρίνας πάχους 
0,6 χλστ. και με πάχος βαφής 60 μικρών. 

Σκληρότης μολυβιού  :  1Η-2Η 

Ευκαμψία (DIN 53152) : Αναλλοίωτα στα 3/l6" 

Σ ταυροειδείς χαραιαές : GTO (100%) 

(Πρόσφυση) DIN 53151) 

Ευκαμψία Erichsen  : 3-9 χλστ. (ανάλογα με χρώμα και τύπο) 

Δοκιμή κρούσης Gardner : >10-30kg x cm (ανάλογα με χρώμα και τύπο) 

Ψεκασμός αλατιού  : >500 'Ωρες 

(ΑSΤΜΒ 117)  

Κλωβός υγρασίας  : > 1000 'Ωρες χωρίς να επηρεασθεί. 

(DIN 50017) 

 

Υπερθέρμανση και αντοχή στο κιτρίνισμα : 

 

Βαφή υψηλής στιλπνότητας που δεν «κιτρινίζει». 

Αντοχή, χωρίς εμφανή αλλαγή χρώματος περίπου 100 ώρες σε υψηλή θερμοκρασία 
(80-90 °C). 

Αντοχή σε υπερθέρμανση (180-190 °C) για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο 
«ψησίματος». 

 

Χημική αντοχή: 

 

Μεγάλη αντοχή σε αραιά διαλύμματα ανόργανων και οργανικών οξέων , καυστικής σόδας, 

αμμωνίας, αιθυλικής αλκοόλης, νάφθας, σε τρόφιμα , και σε διαλύματα κοινών απορυπαντικών. 

Λόγω της περιεκτικότητας της σε εποξειδική ρητίνη δυνατόν να παρουσιάζει τάση 
κιμωλίωσης όταν εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς όμως να χάσει τις 
αντισκωριακές της ιδιότητες. 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Μετά την εφαρμογή της βαφής δεν επιτρέπεται ουδεμία επέμβαση στις επιφάνειες που 
πιθανόν να καταστρέψει την συνέχειά της (π.χ. διανοίξεις οπών, κοψίματα κλπ.). 
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Γ.  ΥΛΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 

 

 

1. Γενικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα υλικά γεμίσματος και επένδυσης των επίπλων που 
ταπετσάρονται καθώς και η βάση στήριξης αυτών. 

 

2. Βάση Στήριξης 

 

2.1 Βάση Στήριξης ξύλινη πάχους τουλάχιστον 11χιλ. για την έδρα και 9χιλ. για την πλάτη, κατασκευασμένη από επάλληλα φύλλα 
οξυάς, συγκολλημένα υπό πίεση εν θερμώ και, όπου απαιτείται, κατάλληλα μορφοποιημένα. 

 

2.2 Βάση Στήριξης από υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες 

 

Κατασκευάζεται ως ενιαίο κέλυφος (έδρα-πλάτη) ή σε ανεξάρτητη κελύφη για 
την έδρα και την πλάτη. 
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2.2α Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ 
ΥΑΛΟΥ 

 ASTM ISO DIN  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕ
Σ 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 527 53455 MPa   

-40 0C     190 170 

23 0C     150 135 

95 0C     88 82 

150 0C     57 60 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ 
ΘΡΑΥΣΗ 

D638 527 53455 %   

-40 0C     2,0 1,8 

23 0C     2,5 2,2 

95 0C     3,5 3,5 

150 0C     3,7 4,0 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ 

D256 --- --- J/m   

-40 0C     100 90 

23 0C     110 100 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

      

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l8 3146 --- °C 225 225 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΚΑΜΠΤΙΚΟ 
ΦΟΡΤΙΟ 

1,8 MPa 

D648 75 53461 °C 208 210 

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D790 1183 53479 g/cm
3 

1,52 1,68 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ ROCKWELL 

D785 2039/
2 

--- --- Μ92  

R121 

Μ88  

R119 
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2.3. Βάση στήριξης από ξύλο και υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες 

 

Κατασκευάζεται σε δύο ανεξάρτητα κελύφη ως εξής: 

Πλάτη (ως παραγρ. 2.1.) και Έδρα (ως παραγρ. 2.2.), με εξωτερικό κάλλυμα από ΑΒS 
ή ΑΒS επενδεδυμένο με δερματίνη. 
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3. Υλικά γεμίσματος 

 

Το κύpιο χρησιμοποιούμενο υλικό γεμίσματος των επίπλων που ταπετσάρονται είναι η 
μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, σε διάφορες πυκνότητες και πάχη κατά πεpίπτωση, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

 

3.1. Καθίσματα με ανεξάρτητη έδρα και πλάτη 

 

Χρησιμοποιείται μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη: 

Πάχους τουλάχιστον 30,50mm ή 65mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές 
Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30Κg/m3 για την πλάτη και 40kg/m3 για την 
έδρα. 

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πάχη 50 ή 65mm, ενισχύονται με 
ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα από βέργες διαμέτρου τουλάχιστον 5mm και βρόγχου 
τουλάχιστον 20mm. 

 

3.2. Καθίσματα με ενιαία έδρα και πλάτη 

 

Χρησιμοποιείται μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη και διαμορφώνεται μαξιλάρι ενιαίο, 
χυτό, ανατομικής μορφής πάχους τουλάχιστον 50 ή 60mm (όπως περιγράφεται ανάλογα 
στις Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30-40 kg/m3. 

Ενισχύεται με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα από βέργες διαμέτρου τουλάχιστον 5mm 
και βρόγχου τουλάχιστον 20mm. 

 

 

4. Υλικά επένδυσης και ύφασμα ταπετσαρίας 

 

Τα χρησιμοποιούμενα, σύμφωνα με τις ειδικές περιγραφές των ειδών, υλικά επένδυσης 
των επίπλων που ταπετσάρονται είναι: 

 

α. Ύφασμα σύμμεικτο (60% βισκόζη - 40% μαλλί) δύσφλεκτο 

 

Ιδιότητες: 

Ύφασμα μονόχρωμο, υψηλής αντοχής στην τριβή, δύσφλεκτο. 

 

Σύνθεση: 

60% βισκόζη, 40% μαλλί. 

 

Βάρος: 
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Μεγαλύτερο των 400gr/m2. 

 

 

Τεχνικά χαρακιηριστικά: 

Τεστ τριβής κατά MARΤINDALΕ  : > 30.000 κύκλους 

Αντοχή χρώματος στο φως  : 5[BS 1006 (1978) - ΙSΟ 105- Β02] 

Αντοχή χρώματος σε τριβή   : Υγρό: 4+, Στενό 4+ [BS 1006 
(1978)] 

Αντοχή ραφής    : 5χλστ. [BS 3320 (1970)] 

Αναφλεξιμότητα: ΕΛΟΤ 1303 

 

 

Κοπή - Ράψιμο: 

Το ύφασμα θα κόβεται σύμφωνα με τα σχέδια (πατρόν) του κάθε επιπλου και 
παράλληλα με την ύφανση, μονοκόμματο, χωρίς τσόντες. 

'Ολες οι ραφές θα είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις. 

Το μέγεθος της "βελονιάς" θα είναι κατάλληλο για την  ποιότητα του υφάσματος. 

Στις κομμένες παρειές του υφάσματος οι κλωστές θα στερεώνονται με κόλλα ή θα 
καρικώνονται (σε ύφασμα με αραιή ύφανση). 

Δεν επιτρέπεται για το ράψιμο ή χρήση κλωστής από 100%νάιλον (πολυαμίδιο). 

 

Τρόπος στερέωσης: 

Τα υφάσματα θα τοποθετούνται ίσια, παράλληλα με την ύφανση και θα 
στερεώνονται σταθερά και καλά τεντωμένα στα στοιχεία του σκελετού του επίπλου, 
με καρφωτικούς συνδετήρες ή άλλο κατάλληλο σύστημα. 

Δεν επιτρέπεται να περισσεύουν κλωστές ή να υπάρχουν εκτεθειμένες κομμένες 
παρειές του υφάσματος. 

Αν χρησιμοποιηθούν κόλλες, αυτές θα πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.  

Δεν επιτρέπεται κάτω από το ύφασμα να "διαγράφονται" τα στοιχεία ή ενισχύσεις 
του σκελετού (π.χ. ελάσματα). 

β. Δερματίνη ( συνθετικό δέρμα), άριστης ποιότητας, ISO 6940: 1984 (επιφανειακή 
ανάφλεξη) 

 

γ. Δέρμα (φυσικό) υψηλής αντοχής (20.000 τσακίσεις χωρίς να παρουσιάζει εμφανείς 
αλλοιώσεις - DΙΝ 53340). 

 

Για τον τρόπο κοπής και ραφής των υλικών των παραγράφων β και γ ισχύουν οι 
προδιαγραφές του υλικού της παραγράφου α. 
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Δ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ 

 

1. Γενικά 

 

'Ολα τα  μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα έχουν  υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να μην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, επιχρωμιωμένα, 
επικασσιτερωμένα ή γαλβανισμένα κατά περίπτωση). Ειδικότερα: 

Φυράμια, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, μηχανισμοί μανδάλωσης, κλπ. θα είναι 
αφανείς και θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το βάρος των στοιχείων που θα τοποθετηθούν 
και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μεντεσέδες, μηχανισμοί κύλισης, 
ανάρτησης, τροχοί κλπ. θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το στοιχείο που θα τοποθετηθούν 
και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη οξειδούμενοι, αυτολιπαινόμενοι 
ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή τους, αντικαταστάσιμοι με την 
μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνήθη εργαλεία χωρίς άλλη επέμβαση στην 
κατασκευή, με αφαιρούμενους άξονες, ένσφαιρους τριβείς κλπ. 

Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισμό, αθόρυβοι και γενικά 
κατάλληλοι για την προβλεπόμενη χρήση. 

Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας, ασφαλείας, χωνευτού 
τύπου, μη οξειδούμενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισμό και θα ανταποκρίνονται στο 
γενικό σύστημα κλειδιών. 

Θα παραδοθούν από 2 κλειδιά για κάθε κύλινδρο με μεταλλικές ετικέτες που θα φέρουν 
εγχάρακτο τον κωδικό αριθμό του θυρόφυλλσυ στο οποίο ανήκουν, καθώς και πλήρης 
κατάλογος κλειδιών, ειδών και χώρων. 

 

2. Περιγραφή Εξαρτημάτων κατά ομάδες ειδών ή στοιχεία των ειδών 
εξοπλισμού 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται γενικά και 
αφορούν ομάδες ειδών. 

Ειδικά εξαρτήματα στερέωσης ή και λειτουργίας περιγράφονται στην ειδική περιγραφή του 
κάθε είδους. 

 

2.1 Ερμάρια Ντουλάπες, Βιβλιοθήκες 

2.1.1 Θυρόφυλλα Ξύλινα ή Μεταλλικά 

 Κάθε θυρόφυλλο φέρει: 

α. Μεντεσέδες αθόρυβους μεταλλικούς, χωνευτούς, ρυθμιζόμενους σε τρεις 
κατευθύνσεις, ανοίγματος τουλάχιστον 950 και με ενσωματωμένο ελατήριο 
αυτόματου κλεισίματος από γωνία 130. 

- Θυρόφυλλα έως 90cm ύψος: 2 μεντεσέδες. 

- Θυρόφυλλα πάνω από 90cm ύψος: 3 μεντεσέδες. 

β. Κλειδαριά ασφαλείας 

- Απλή, ένα τεμάχιο σε ερμάρια (μονόφυλλα και δίφυλλα) με μικρό ύψος (έως 
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90cm). 

- Με σπανιολέτα, ένα τεμάχιο / θυρόφυλλο σε ερμάρια (μονόφυλλα και 
δίφυλλα) με μεγάλο ύψος (πάνω από 90cm). 

γ. Χειρολαβή υψηλής αντοχής, μεταλλική (επιχρωμιωμένη ή χρωματισμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου) ή πλαστική, χωνευτή η εξωτερική, ενσωματωμένη 
στην κλειδαριά ή μη, εύκολα καθαριζόμενη, χωρίς αιχμηρές ή επικίνδυνες 
προεξοχές (εξωτερικά και εσωτερικά) . 

δ. Ελαστική διατομή, ένθετη, περιμετρικά της εσωτερικής όψης του φύλλου, 
ώστε να επιτυγχάνεται μαλακό και αθόρυβο κλείσιμο και προστασία του εσωτερικού 
του ερμαρίου από σκόνη. 

 

2.1.2 Στηρίγματα κινητών ραφιών 

Τα πλαϊνά των ερμαρίων φέρουν διπλή σειρά υποδοχών ανά 35mm τουλάχιστον, 
καθ' όλο το ύψος. Στις υποδοχές αυτές τοποθετούνται υψηλής αντοχής, κατάλληλου 
μεγέθους, μεταλλικά στηρίγματα που στηρίζουν και συγκρατούν τα ράφια στην θέση 
τους. Η αντοχή του κάθε στηρίγματος θα είναι 80kg. 

 

2.1.3 Σύστημα αρχειοθέτησης 

 

Σε όσα ερμάρια προβλέπεται, τα ράφια αντικαθίστανται από σύστημα 
αρχειοθέτησης αναρτημένων φακέλων Α4. Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικό 
μηχανισμό κύλισης τηλεσκοmκό και πλαίσιο ανάρτησης φακέλων. 

Ο τηλεσκοπικός μηχανισμός επιτρέπει την πλήρη έξοδο (100%) του πλαισίου 
ανάρτησης, λειτουργεί με ένσφαιρους τριβείς, είναι αθόρυβος, γαλβανισμένος και ο 
κάθε ένας έχει αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 40kg για συνεχή χρήση. 

Το πλαίσιο ανάρτησης φακέλων και τα λοιπά μεταλλικά στοιχεία χρωματίζονται με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

 

2.1.4 Πέλματα - Ρυθμιστές ύψους - Βάση (σοβατεπί) 

 

Σε κάθε γωνία της βάσης των ερμαρίων υπάρχουν πέλματα με ρύθμιση ύψους, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή έδραση του επίπλου και το σωστό αλφάδιασμα. 

Η ρύθμιση του ύψους θα γίνεται, με σύνηθες κατσαβίδι, από το εσωτερικό του 
ερμαρίου μέσω οπής που βρίσκεται σε κάθε γωνία της βάσης και καλύπτεται με 
πλαστικές τάπες. 

Η αντοχή του κάθε πέλματος θα είναι 80kg. 

 

Διακρίνονται σε: 

 

εμφανή, καλαίσθητα, χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και η χρήση 
τους επιτρέπεται μόνο σε ερμάρια με ύψος βάσης από τελικό δάπεδο > 15cm. 

αφανή, τα οποία καλύπτονται περιμετρικά από την πλάτη και τα πλαϊνά του 
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ερμαρίου και στην πρόσθια πλευρά από βάση (σοβατεπί) που κουμπώνεται στα 
πέλματα και κατασκευάζεται από υλικά ανάλογα του ερμαρίου. 

Παρ' όλα αυτά ερμάρια κλπ. που τοποθετούνται σε χώρους με δάπεδο μοκέτα δεν 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη ρυθμιστών ύψους. 

 

2.2 Συρταροθήκες - Συρτάρια 

 

2.2.1  Εσωτερικό συρταριών κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, πάχους 
τουλάχιστον 0,75mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι, 
χρωματισμένη με ηλεκτοστατική βαφή φούρνου. Τα πλαϊνά των συρταριών μεγάλου 
βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm για τοποθέτηση εγκάρσιων 
μεταλλικών διαχωριστικών χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

 

2.2.2 Μολυβοθήκες κατασκευάζονται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο 
πολυστυρένιο, με κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα. 

 

2.2.3  Μηχανισμοί κύλισης συρταριών - μολυβοθηκών, μεταλλικοί τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι, 
με ένσφαιρους τριβείς, γαλβανισμένοι, που επιτρέπουν το πλήρες άνοιγμα του 
συρταριού και αυτόματο κλείσιμο από απόσταση 30mm. Κάθε μηχανισμός θα έχει 
αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο 40kg για συνεχή χρήση και θα παρέχει δυνατότητα 
ευχερούς αφαίρεσης του συρταριού. 

 

2.2.4 Συστήματα ασφάλειας χρήστου. 'Ολες οι συρταροθήκες διαθέτουν σύστημα 
"κλειδώματος" του ανοίγματος των συρταριών , ώστε να μην ανοίγουν περισσότερα 
του ενός κάθε φορά και να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη. 

Επίσης κάθε συρτάρι έχει "stορ" που δεν του επιτρέπει να βγει κατά λάθος από την 
συρταροθήκη. 

 

2.2.5  Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή που μέσω χαλύβδινης μπάρας κλειδώνει όλα τα 
συρτάρια μαζί. 

 

2.2.6  Ελαστική ένθετη διατομή περιμετρικά στις μετώπες (πρόσωπα) των συρταριών 
ώστε να επιτυγχάνεται μαλακό και αθόρυβο κλείσιμο και προστασία του εσωτερικού 
της συρταροθήκης από σκόνη. 

 

2.2.7  Τροχοί 

 

Στην βάση κάθε συρταροθήκης βιδώνονται 4 τροχοί περιστροφικοί, διπλοί, 
αθόρυβοι, από ενισχυμένο πολυαμίδιο αντοχής τουλάχιστον 50kg ο καθένας, που 
δεν αφήνουν ίχνη στο δάπεδο. 

Οι τροχοί καλύπτονται από την πλάτη, τα πλαϊνά και στην πρόσθια όψη από φάσα 
υλικού όμοιου με τα των πλαϊνών.  
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2.3 Γραφεία - Τραπέζια κλπ. 

 

2.3.1.  Σύνδεσμοι συναρμολόγησης των διαφόρων στοιχείων των επίπλων 
κατασκευάζονται από το κατάλληλο κατά περίπτωση κράμα τα λοιπά δε σύμφωνα 
με την παράγραφο Δ.1 της παρούσας περιγραφής. 

 

2.3.2.  Πέλματα - Ρυθμιστές ύψους 

 

'Όλα τα γραφεία και τα τραπέζια εδράζονται σε τέσσερα τουλάχιστον, πέλματα από 
συνθετικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο) υψηλής αντοχής αντιολισθητικό, που δεν 
σημαδεύει το δάπεδο .Επί πλέον και τα τραπέζια με τέσσερα ( 4 ) πόδια, και όλα τα 
γραφεία θα φέρουν, ενσωματωμένο σε κάθε πέλμα. 

 

2.3.3. Η ηλεκτροδότηση της επιφάνειας εργασίας, όπου προβλέπεται γίνεται μέσω 
επισκέψιμων καναλιών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. 

Οι κατακόρυφες διαδρομές των καλωδίων ενσωματώνονται στα ξύλινα πλαϊνά ή 
στα μεταλλικά πόδια του σκελετού. Οι οριζόντιες ευρίσκονται κάτω από την 
επιφάνεια εργασίας. 

Η έξοδος των καλωδίων γίνεται μέσω οπής στην επιφάνεια εργασίας, που 
καλύπτεται από τάπα σύμφωνα με τις ειδικές περιγραφές των ειδών. 

Η όλη κατασκευή των καναλιών γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
ασφαλείας (γείωση κλπ.) και ειδικότερα σε έπιπλα που φέρουν και μεταλλικά 
στοιχεία δεν θα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας του χρήστη. 

 

2.4 Καθίσματα Γραφείων - Σκαμπώ 

 

2.4.1  Βάση στήριξης 

Ασφαλείας, πεντακτινωτή, εξωτερικής διαμέτρου περίπου 640mm αποτελούμενη 
από: 

 

α. Κατακόρυφο χαλύβδινο σωλήνα, διατομής τουλάχιστον 65mm και πάχους 
τουλάχιστον 2,5mm. 

β.  Πέντε ακτίνες από χαλύβδινη διατομή διαστάσεων τουλάχιστον 30x20x2mm, 
ενισχυμένες με ισάριθμες αντηρίδες και ηλεκτροσυγκολλημένες στον 
κατακόρυφο σωλήνα. 

γ. Καλύπτρες από μορφοποιημένο πολυαμίδιο, ενισχυμένο με ίνες υάλου, που 
προστατεύουν την (επιχρωμιωμένη ή χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή 
φούρνου) επιφάνεια των ακτίνων από φθορά. 

Στις άκρες των πέντε (5) ακτίνων, εφαρμόζονται χαλύβδινοι υποδοχείς για την 
στήριξη των αξονίσκων των τροχών. 
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2.4.2  Τροχοί 

 

Κάθε τροχήλατο κάθισμα ή σκαμπό φέρει πέντε(5) δίδυμους περιστροφικούς τροχούς 
ασφαλείας, από πολυαμίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή της κατασκευής και άριστη 
κατανομή του βάρους (10 σημεία στήριξης). 

Στηρίζονται στις ακτίνες βάσης του καθίσματος μέσω αξονίσκου υψηλής αντοχής, που 
στερεώνεται σε κατάλληλο χαλύβδινο υποδοχέα. 

Αυτοφρεναριζόμενοι (με το βάρος του χρήστη) μέσω χαλύβδινου πύρρου, που ενεργεί 
ταυτόχρονα και στους δύοτροχίσκους, εξασφαλίζονταςαντίσταση τουλάχιστον 20Ν 
στην ολίσθηση. 

Αθόρυβοι και κατάλληλοι για σκληρά και μαλακά δάπεδα. 

Διαστάσεις εξωτερικές: (πλάτος - ύψος) 65mm. 

Διάμετρος τροχίσκων: Φ 55mm. 

 

2.4.3  Μηχανισμός ρύθμισης ύψους έδρας 

 

Η διαδρομή ρύθμισης του ύψους της έδρας είναι τουλάχιστον l00mm, εκτός αν άλλως 
αναφέρεται στις ειδικές περιγραφές των ειδών. 

Eπιτυγχάνεται μέσω αμορτισέρ ασφαλείας, πεπιεσμένου αδρανούς αερίου που: 

- Εξασφαλίζει ελεγχόμενη, αθόρυβη και μαλακή ρύθμιση του ύψους. 
- Φέρει ειδικό ελατήριο απορρόφησης κραδασμών . 
- Έχει αντοχή σε κάμψη τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεων. 
- Καλύπτεται με τηλεσκοπικό ή πτυχωτό κάλυμμα από συνθετικό υλικό, που το 

προστατεύει από την σκόνη. 
Το αμορτισέρ ενεργοποιείται μέσω χειροκίνητου πλευρικού μοχλού, με εργονομική 
λαβή. 

 

 

2.4.4  Σύστημα περιστροφής 

 

Το σύστημα περιστροφής επιτρέπει την ευχερή, συνεχή, μαλακή, αθόρυβη, ελεύθερη 
περιστροφή του καθίσματος ακόμα και όταν είναι φορτισμένο με το βάρος του χρήστη. 

 

2.4.5  Μηχανισμοί ρύθμισης θέσης πλάτης 

 

Οι μηχανισμοί επιτρέπουν αφενός μεν την ρύθμιση του ύψους της πλάτης, αφετέρου δε 
την ρύθμιση της κλίσης αυτής συγχρονισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται ιδανική ανατομική 
εργονομική θέση της πλάτης, ανάλογα με την επιθυμία και την σωματική διάπλαση του χρήστη. 

Η λειτουργία θα είναι ευχερής, ελεγχόμενη, συνεχής, αθόρυβη και μαλακή. 

Η ενεργοποίηση των μηχανισμών θα γίνεται χειροκίνητα, μέσω πλευρικών μοχλών, 
με εργονομική λαβή. 
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Η αντοχή σε κάμψη θα είναι τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεις. 

Η στήριξη των μηχανισμών και των αρθρωτών στοιχείων της πλάτης θα καλύπτει 
τις προδιαγραφές ασφαλείας. 

Οι μηχανισμοί καλύπτονται με πτυχωτό κάλυμμα από συνθετικό υλικό. 

Το μήκος διαδρομής ύψους της πλάτης είναι τουλάχιστον 200mm εκτός αν άλλως 
αναφέρεται στις ειδικές περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.). 

 

2.4.6  Μηχανισμός ανάκλησης (RELΑΧ) 

 

Ο μηχανισμός ανάκλησης στηρίζεται στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος σε 
τέσσερις τουλάχιστον κατάλληλες χαλύβδινες υποδοχές με ισάριθμες βίδες τύπου 
ALLEN διατομής τουλάχιστον Μ 8 x 40 mm. 

Eπιτρέπει μέσω ενός μόνον μοχλού την: 

 Ρύθμιση του ύψους της έδρας. 

 Συνεχή ανάκληση έδρας - πλάτης, ασφαλίζοντας σε οποιαδήποτε θέση. 
(Η ένταση της ανάκλησης, μέσω ειδικού σφιγκτήρα, δύναται να προσαρμοσθεί 
στο βάρος του χρήστη). 

 Σταθεροποίηση του καθίσματος στην θέση εργασίας. 
Συνδυάζεται με έδρα δίσπαστη, ώστε κατά την ανάκληση, το εμπρός τμήμα της να 

έρχεται σε οριζόντια θέση, μειώνοντας την πίεση στην κάτω παρειά των μηρών του χρήστη. 

 Επίσης συνδυάζεται με μηχανισμούς ρύθμισης θέσης πλάτης που επιτρέπουν 
την: ρύθμισης του ύψους 

 ρύθμιση της κλίσης 

 μετακίνηση εμπρός - πίσω, ακολουθώντας την κίνηση της πλάτης του χρήστη.  
Η λειτουργία των μηχανισμών είναι ευχερής, ελεγχόμενη, συνεχής, αθόρυβη, μαλακή. 

Οι αντοχές των μηχανισμών των αθρωτών τμημάτων και των στοιχείων στήριξης της κατασκευής 
καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
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Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1. Γενικά 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων συνθετικών 
υλικών (πλαστικά, πολυμερή κλπ.) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων 
ειδών ή για τμήματα - εξαρτήματα αυτών . 

Τα φαινοπλαστικά φύλλα και η μελαμίνη περιγράφονται στο κεφάλαιο Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
παρ. 3.2. 

Τα υλικά ταπετσαρίας (γεμίσματα ) περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ. 

Λόγω της πληθώρας συνθετικών υλικών στην αγορά με παρόμοιες μηχανικές, χημικές 
κλπ. ιδιότητες, το χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση συνθετικό υλικό, αναφέρεται 
ενδεικτικά στις ειδικές περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.). 

Κατά συνέπεια είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών που αποδεδειγμένα καλύπτουν τις 
απαιτήσεις αντοχών εμφάνισης κλπ. 

 

2. Ιδιότητες υλικών 

2.1 Χαρακτηριστικά εmφάνειας 

Λεία και γυαλιστερή (όπου για λειτουργικούς λόγους απαιτείται αντιολισθηρή 
επιφάνεια, θα είναι εύκολα καθαριζόμενη). 

Υψηλής, σκληρότητας (να μην χαράζεται με το νύχι). 

Χαμηλή απορρόφηση νερού. 

Να μην είναι εύκολη η απομάκρυνση φλούδας λόγω τριβής ή κακής πρόσφυσης ή 
ανάπτυξης επιφανειακών τάσεων μεταξύ των διαφορετικών (εάν υπάρχουν) 
στρωμάτων του υλικού. 

Να μην παρουσιάζονται δυσάρεστα φαινόμενα λόγω αυξημένου ηλεκτροστατικού 
φορτίου (π.χ. συγκέντρωση σκόνης). 

 

2.2 Χημικές Ιδιότητες 

Θα είναι ανθεκτικά: 

στην επίδραση διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων 

σε Οργανικούς διαλύτες (αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη κλπ.) 

σε λιπαρές ύλες και κηρούς 

σε μακροχρόνια χρήση των συνήθων απορρυπαντικών και απολυμαντικών. 

 

2.3 Βιολογικές Ιδιότητες 

Να μην αποτελούν τροφικό μέσο για μικροοργανισμούς και κατά συνέπεια, να μην 
προσβάλλονται από αυτούς. 

Να μην υπάρχουν πόροι που να επιτρέπουν την διείσδυση των μικροοργανισμών. 
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2.4 Συμπεριφορά σε σχέση με το νερό (ρόφηση νερού ) 

 

Να είναι υδρόφοβα και κατά συνέπεια να μην διογκώνονται όταν βυθισθούν σε νερό 
ή βραχούν με αυτό. 

Η ολική απορρόφηση νερού σε θερμοκρασία δωματίου να είναι μικρότερη του 0,1%. Χαμηλή 

διαπερατότητα νερού και υδρατμών σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

2.5 Αντίσταση στην Θερμότητα 

 

Ανθεκτικά στην επίδραση διαλυμάτων (υγρών) υψηλής θερμοκρασίας. Σταθεροποιημένα στην 

θερμότητα επί μακρά χρονικά διαστήματα. 

 

2.6 Αντίσταση στην φωτιά 

Απαιτείται τα υλικά να λειτουργούν σαν επιβραδυντές φλόγας (f1ame retardant) 
Καιόμενα να μην ελκύουν δηλητηριώδη αέρια. 

Υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης (ignition temperature). 

 

2.7 Σταθερότητα στο φως 

 

Ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα των χρωμάτων στο ορατό φως αλλά και στην υπεριώδη 

(UV) ακτινοβολία. 

 

2.8 Μηχανικές Ιδιότητες 

 

Θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλων αντοχών υλικά (με απαιτούμενα, πρόσμικτα, και 
υλικά ενισχύσεων), ανάλογα με τις αναμενόμενες καταποιήσεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους. 

 

2.9 Μορφή - Συναρμολόγηση 

 

Η μορφή όλων των ειδών και εξαρτημάτων από συνθετικά υλικά θα: 

Καλύπτει τις απαιτήσεις της εργονομίας. 

Εξασφαλίζει ευχερή καθαρισμό όλων των εμφανών, εκτεθειμένων ή μη επιφανειών. 

Τα μέρη των ειδών από συνθετικά υλικά, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα 
τμήματα και εξαρτήματα από άλλα υλικά θα εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες αντοχές 
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στις αναμενόμενες καταπατήσεις. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών στερέωσης ή συναρμολόγησης που τυχόν 
μειώνουν τις αντοχές ή αλλοιώνουν τις ιδιότητες των συνθετικών υλικών. 

π.χ. Τα κελύφη των καθισμάτων από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) δεν θα έρχονται σε 
επαφή με χαλκό, μαγγάνιο ή κοβάλτιο (αν δεν περιέχει το ΡΡ τους κατάλληλους 
σταθεροποιητές). 

 

Η.   ΑΝΟΧΕΣ 

Οι επιτρεπόμενες ανοχές που αφορούν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις των ειδών 
αναφέρονται στο τεύχος "Ειδικές Περιγραφές Ειδών". 

Δεν επιτρέπεται καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου. Κατά 
την τοποθέτηση των ειδών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ των δεν επιτρέπονται 
αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1mm κατακόρυφα για ύψος 2,5m και των 2mm οριζόντια για 
μήκος 4,0m. 

- Τα σκίαστρα θα είναι πιστοποιημένα κατά  ISO 9001 και ISO14001. 

Το ξύλινο ποδοσφαιράκι  είναι σύμφωνο με τους εναρμονισμένους Ευρωπαϊκούς 
κανόνες ασφαλείας EN 71-1, 71-2, 71-3 και 71-9. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

Εισαγωγή 

Επεξηγήσεις τεύχους ειδικών τεχνικών περιγραφών  

 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει όλες τις Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές των ειδών 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού καθώς και τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής αυτών. 

Για τα υλικά και τις εργασίες που χάριν συντομίας παραλείπονται (π.χ. σόκορα) ή 
αναφέρονται μόνο με την μορφή ορισμών (π.χ. μοριοσανίδα), ισχύουν οι αναλυτικές περι-
γραφές του τεύχους των ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ. 

Η ταξινόμηση των ειδών έγινε με βάση τον αύξοντα αριθμό (Z0,Z1,Z2...). 

Οι αναφερόμενες διαστάσεις των περιγραφόμενων ειδών είναι δυνατόν να δεχθούν 

διακυμάνσεις  5% οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν: 

     -     την λειτουργικότητα των ειδών 

- την εργονομία των ειδών 

- την χρήση για την οποία προορίζονται 

- την ποιότητα ή την αντοχή τους 

- την δυνατότητα τοποθέτησής τους 

- την σχέση τους με άλλα είδη με τα οποία συνδυάζονται. 

 

Ειδικά σε ότι αφορά τα ράφια, όπου οι ποσότητες δίνονται σε μέτρα μήκους και όχι με τον 

αριθμό των τεμαχίων, το οριστικό μήκος ενδέχεται να διαφέρει από το ονομαστικό, 

ανάλογα με το module του κατασκευαστή και το μέγεθος του χώρου, με τη σύμφωνη 

γνώμη και της Επίβλεψης. 

Η τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένους τύπους του εμπορίου καθώς και η τυχόν εμφάνιση 
φωτογραφικών απεικονίσεων, γίνεται με σκοπό τον καθορισμό ενός αντιπροσωπευτικού 
ολοκληρωμένου δείγματος, που περιλαμβάνει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται από την σχετική Τεχνική Περιγραφή. Η φωτογραφική απεικόνιση δεν αποτελεί 
δέσμευση. 

Τα είδη θα πρέπει να είναι βιομηχανικής σειράς, δοκιμασμένα σε μαζική παραγωγή, καθώς 

και στην χρήση τους σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. 

Οι χρωματισμοί ή τα υλικά όπου δεν αναφέρονται θα επιλεγούν κατόπιν συνεννοήσεως με 
την υπηρεσία. 

Για όλα τα είδη μπορεί να ζητηθεί δείγμα.  

Όλα τα είδη παραδίδονται στους χώρους του Νοσοκομείου έτοιμα προς χρήση εκτός από 
εκείνα που πιθανόν προσδιορίζονται για ανταλλακτικά.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΣΤΡΩΜΑ  ΜΟΝΟ  Ζ0Α02 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Στρώμα οικιακής κλίνης, ορθοπεδικού τύπου, πάχους ≥ 15cm, με χειρολαβές για την ευχερή 
μετακίνησή του. Αποτελείται από το εσωτερικό, τη θήκη και το κάλυμμα. 

Το εσωτερικό του στρώματος κατασκευάζεται από αφρό πολυαιθέρα, πυκνότητας 40kg/m3, 
υψηλής ελαστικότητας, διάρκειας στον χρόνο, μη κονιορτοποιούμενο, ομοιογενές, χωρίς 
σχισίματα ή άλλα ελαττώματα. 

Η θήκη καλύπτει απολύτως το στρώμα και κατασκευάζεται από ύφασμα με τουλάχιστον 80% 
περιεκτικότητα σε βαμβάκι. 

Το κάλυμμα καλύπτει απολύτως το στρώμα και κατασκευάζεται από υλικό πλενόμενο, 
αντιστατικό, βραδύκαυστο. Το κάλυμμα είναι αφαιρετό μέσω φερμουάρ διπλής ενέργειας. Το 
φερμουάρ και οι ραφές θα είναι στο μέσον του πάχους για μεγαλύτερη αντοχή και μείωση της 
φθοράς  των υφασμάτων. 

Οι διαστάσεις είναι για τα δύο τεμάχια 190Χ90cm και για το τρίτο 190Χ210cm. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ  Ζ0Α20 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η κούνια θα πρέπει να  είναι  κατασκευαστικά ασφαλές, από ξύλο φυσικής οξυάς και πρέπει να 
πληρεί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής με τα παιδικά έπιπλα νομοθεσίας 
αναφορικά με την ασφάλεια του χρήστη, την υψηλή αντοχή, την μη 

τοξικότητα  των χρωμάτων, την σταθερότητα (να μην ανατρέπεται) κ.λ.π.  Δεν 
θα πρέπει να έχει προεξοχές, αιχμηρές ή μυτερές άκρες και κενά. Ολες οι 
βίδες και οι πίροι θα πρέπει να έχουν στερεωθεί καλά χωρίς αιχμές ή 
ατέλειες.  

Κιγκλιδώματα : Τα κιγκλιδώματα πρέπει να είναι μορφής τέτοιας που να μην διευκολύνουν 
την ανάβαση των παιδιών και σε τέτοια απόσταση ώστε να μην επιτρέπει να 
εισχωρήσει το κεφαλάκι του μωρού. 

 

Το κρεβατάκι μπορεί να φιλοξενήσει το παιδί για ύπνο από την πρώτη μέρα έως και αργότερα, 

διότι  μετατρέπεται από κούνια μωρού σε κρεβάτι χωρίς κάγκελα μήκους 140εκ. Το στρώμα 
ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα. Διαθέτει στρώμα με θήκη βαμβακερή, λευκή και πλενόμενη. Το 
στρώμα εφάπτεται στα κάγκελα χωρίς να αφήνει κανένα κενό.  Τα κάγκελα αφαιρούνται.  
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 716-1:2008+A1-2013 & EN 716-2:2008+A1-2013  
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ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟ 

 Ζ1Α00 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

200Χ90Χ75 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της Διοίκησης του Νοσοκομείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Γραφείο που αποτελείται από τα εξής μέρη: 

1 Επιφάνεια εργασίας       (τεμ 1) 

2 Πλαϊνά                           (τεμ 2) 

3 Μετώπη                         (τεμ 1) 

4 Συνδετικά εξαρτήματα ανοξείδωτα 

5 Συρταροθήκη 

 

1. Επιφάνεια εργασίας :  Kατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων,    

    πάχους 38 χιλιοστών, επενδεδυμένη με καπλαμά οξιάς χρωματισμένο και βερνικωμένο στο    

    φυσικό χρώμα . 

    Η μία από τις μεγάλες πλευρές έχει ελαφρά καμπύλη.  

Υποδοχές σύνδεσης: Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα 
στην επιφάνεια φωλιές, μέσα στις οποίες βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης ( ανοξείδωτα 
φεράμια) της επιφάνειας με τα πλαϊνά και τη βάση. 
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ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟ 

 Ζ1Α00 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

  1.40(Μ) Χ80(Π) 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

2. Πλαϊνά: Kατακευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα  υψηλής  πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους 38 χιλ.,    

    επενδεδυμένα με καπλαμά οξιάς χρωματισμένο και βερνικωμένο στο    

    φυσικό χρώμα . 

Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτημάτων. 

Ρεγουλατόροι ύψους: Στο κάτω μέρος, το κάθε πλαϊνό έχει από 2 ρεγουλατόρους, ανοξείδωτους με 
τους οποίους, αφ’ ενός οριζοντιοποιείται ολόκληρο το έπιπλο και αφ’ ετέρου ρυθμίζεται το ύψος 
της επιφάνειας εργασίας από το δάπεδο, από 74 έως 77 εκατ. 

3. Μετώπη: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους  18 χιλ.,    

    επενδεδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,4 χιλ. 
στρογγυλεμένες με ακτίνα R  0,4χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

 

   Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές, για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτημάτων (ανοξείδωτα φεράμια). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟ 

 Ζ1Α00 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

   

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

4. Συνδετικά εξαρτήματα: H τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με τα                      
εξαρτήματα σύνδεσης (Φεράμια, Πείρους, Φωλιές-υποδοχές, με εσωτερικό σπείρωμα, 
Ρεγουλατόρους. Καβίλλιες). 

5. Συρταροθήκη 

Το γραφείο συνδυάζεται με μία συρταροθήκη (3 συρτάρια και μολυβοθήκη). η οποία κατασκευάζεται 
ως εξής: 

Από ινοσανίδες (MDF) ή μοριοσανίδες πάχους ≥18mm (πλάτη, πλαϊνά, καπάκι) επενδυμένες με 

καπλαμά οξιάς ιδίου τύπου του γραφείου διοικητού (Ζ1Α00). Στις ακμές τους είναι 

διαμορφωμένες με φάλτσο έτσι ώστε κατά την συναρμογής τους να μην αποκαλύπτεται το 

σόκορό τους. 

Οι μετώπες των συρταριών είναι επίσης ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα επενδυμένη με καπλαμά και 
οι ακμές τους είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες ώστε να μην αφήνουν το σόκορό τους ορατό. 
Κυλούν σε μεταλλικούς οδηγούς που ανθίστανται στην οξείδωση. 

Οι λαβές των συρταριών είναι ορθογώνιας εμφάνισης, μεταλλικά και βιδώνονται σημειακά στην 
μετόπη. Η συρταροθήκη εδράζεται επί δίδυμων περιστρεφόμενων τροχών ασφαλείας που 
προσαρμόζεται στο σώμα της συρταριέρας. Τα συρτάρια είναι εξοπλισμένα με κεντρική κλειδαριά 
ασφαλείας. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟ 

 Ζ1Α00 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

  

 

   

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ 

Ερμάριο από καπλαμά οξυάς με δύο πόρτες και κλειδαριά ασφαλείας. 

                                Διαστάσεις: 90 X 41 Χ 75(h) 

Τρόπος κατασκευής  

 

Καπάκι : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  40 mm επενδεδυμένη με 
καπλαμά οξιάς χρωματισμένο στο φυσικό χρώμα και βερνικωμένο. Στην 
κάτω πλευρά του καπακιού βιδώνεται μεταλλικός σωλήνας διαστάσεων 
30Χ20Χ1,5 mm πάνω στον οποίο τερματίζεται η πόρτα και ασφαλίζει η 
κλειδαριά. 

Πλαϊνά, βάση :  Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 που επενδύεται με 
καπλαμά οξιάς χρωματισμένο στο φυσικό χρώμα και βερνικωμένο. 

Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  18 mm επενδεδυμένη ομοίως 
με το καπάκι. 

Ράφια :  Ενα ράφι από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm 
επενδεδυμένο αμφιπλεύρως με καπλαμά ομοίως με το καπάκι. 
Στηρίζεται σε καλαίσθητα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα κάθετης 
μετακίνησης. 

Χειρολαβές : Οι λαβές είναι ορθογώνιας εμφάνισης, μεταλλικές και βιδώνονται 
σημειακά στις πόρτες του ερμαρίου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το είδος είναι συμβατό με το  Ζ1Α00. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ  Ζ1Α01 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

  1.40(Μ) Χ80(Π) 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Επιφάνεια Εργασίας (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 
πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό, 
laminate(HPL) πάχους 0,3mm σε χρώμα απομίμησης οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας 
έχει ταινία ABS, πάχους 3mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες, φωλιές με σπείρωμα, 
για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Η σύνδεση 
πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων βιδών τύπου “allen”. 

Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραμένου «Η» (τεμ. 2):  Λυόμενη μεταλλική κατασκευή, η οποία 
αποτελείται από τα εξής μέρη: 

- Βάση μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680x90hmm περίπου. Κατασκευάζεται από 
χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm διαμορφωμένη καταλλήλως. Εντός της βάσης υπάρχουν 
ενσωματωμένα πέλματα. Το πέλμα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC με αντιολισθητικές και 
προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες. 

- Κορμός μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 130x35x545hmm περίπου. Αποτελείται από 
την εσωτερική μεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα 
πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής μεταλλικής καλύπτρας, 
υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων των ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων. 

-   Άνω τμήμα μεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 480x10h mm περίπου. Κατασκευάζεται 
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από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. 

Τα ανωτέρω τρία τμήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους, με τη χρήση καταλλήλων βιδών 
τύπου “allen”. 

Τα τρία μεταλλικά τμήματα του ποδιού μπορούν να έχουν μόνιμη σύνδεση με αφανή 
ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μην έχουν ισομήκη πέλματα αρκεί να μην 
επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία τους. 

 

Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού (τεμ. 2): Είναι διαστάσεων 200x623mm περίπου. Κατασκευάζεται 
από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 0,8mm, διαμορφωμένη καταλλήλως, έτσι ώστε να 
προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του μεταλλικού ποδιού μπορεί 
να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η εύχερης πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετημένα εντός του μεταλλικού 
ποδιού.  

Μετώπη : Περιγράφεται στην συνέχεια του τεύχους 

 

 

Η βαφή όλων των ανωτέρω μεταλλικών μερών είναι ομοιογενής, μη τοξική, υψίστης μηχανικής 
αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρμοσμένη με τη μέθοδο ηλεκτροστατικού 
ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. 

Μεταλλική Τραβέρσα (τεμ. 1): Η μεταλλική τραβέρσα χρησιμοποιείται για να συνδεθούν μεταξύ 
τους, τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατομής και κατασκευάζεται από 
χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1,5 και 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Διαθέτει, στα δύο άκρα 
της, ειδικά διαμορφωμένα «άγκιστρα» σύσφιξης και προσαρμογής στα μεταλλικά πόδια. 
Επίσης, η μεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες οπές και πρόσθετες 
ενσωματωμένες καλύπτρες, για την διευθέτηση των καλωδίων. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ  Ζ1Γ00 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

0,80 x0,40χ0,80h cm 
 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3χιλ. σε 
χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

. Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και 
γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεμένες σε 
όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με 
τα γραφεία. 

Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγοί αρχειοθηκών κ.λπ. 

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate  πάχους 0,3χιλ σε 
χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν 
περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή 
και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα περιγράφεται 
επακριβώς στην χρωματική μελέτη του κτιρίου. 

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε 
χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά 
ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε 
χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. 
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Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεμένες με ακτίνα R 0,5 χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

Ράφι κινητό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 
τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 
χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. 

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδομής προδιάτρησης 
των πλαϊνών των ερμαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης μετακίνησης ανά 32 χιλ, με την χρήση 
καλαίσθητων ανοξείδωτων μεταλλικών στηριγμάτων. 

Συνδετικά εξαρτήματα ανοξείδωτα: Η τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και 
στέρεα με ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης. 

Πέλματα (τεμ. 4): Πέλματα έδρασης, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με 
δυνατότητα ρύθμισης του ύψους. 

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε 
χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν 
περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. με στρογγυλεμένες με ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακμές 
και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.  

Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Μεταλλικό 
πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς, σώμα κλειδαριάς, 
βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο συγκράτησης της 
βέργας – σπανιολέτας. 

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται 
εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο 
η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη 
λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:   

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕΤΩΠΗ    

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Συνδυάζεται με τα γραφεία του προσωπικού του Νοσοκομείου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα διαμορφωμένη καταλλήλως. Φέρει οπές κατάλληλες 
για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων (Ζ1Α02 , Ζ1Α06,…). Οι 
βίδες θα είναι σε βαθουλωμένη επιφάνεια του μετάλλου στήριξης ώστε να μην προεξέχουν. 

Η ανάρτηση μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η ευστάθεια, η 
ακαμψία και η αισθητική του γραφείου έτσι ώστε κατά την τυχών αφαίρεση να μην αφήνει 
ατέλειες. 

Έχει ομοιογενή βαφή, μη τοξική, υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών 
εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής 
θερμοκρασίας. 

 

Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα ΓΡΑΦΕΙΑ. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ)  Ζ1Α10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

45x60 cm 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 
υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη στις εξωτερικές τουλάχιστον 
επιφάνειες, αμφιπλεύρως με μελαμινικό, laminate πάχους 0,3mm σε χρώμα απομίμησης 
καπλαμά οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3mm 
στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα 
είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.  

Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) – πλαϊνά, βάση, πλάτη:  Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή 
μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως  3 στρώσεων, πάχους 18mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με 
μελαμίνη laminate πάχους 0,3mm. σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς  

Υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και 
γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. 
Μολυβοθήκη : κατασκευάζεται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο πολυστυρένιο, με 
κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα. 

Εσωτερικό συρταριών: Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, πάχους 
τουλάχιστον 0,75mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι, χρωματισμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου .  Τα πλαινα των συρταριών μεγάλου βάθους φέρουν 
κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm  για τοποθέτηση εγκάρσιων μεταλλικών διαχωριστικών 
χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται αποδεκτή και κατασκευή από 
πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής. 
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Οι οδηγοί των συρταριών είναι «βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα ελάσματα 
πάχους 2mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία εξασφαλίζουν 
τη σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι οδηγοί των συρταριών βάφονται 
με εποξειδική ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού ψεκασμού. Οι οδηγοί των συρταριών 
προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 85%, περίπου. 

Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι 30 κιλά για στατικό και μεταφερόμενο φορτίο. 

Μετώπες συρταριών (τεμ. 4): Οι μετώπες των συρταριών, περιέχουν  εργονομική χειρολαβή.   
Οι μετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρμονισμένες και της ίδιας βιομηχανικής 
σειράς με τα γραφεία. 

Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, η 
οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη μολυβοθήκη και τα συρτάρια και αποτελείται από τα εξής 
μέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη μπάρα αλουμινίου.    

Τροχοί ασφαλείας (τεμ. 4): Δίδυμοι περιστρεφόμενοι τροχοί ασφαλείας, κατασκευασμένοι από 
ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας.  

Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ  Ζ1Δ01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

Νο

Ημερ.Εκδ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

4. ΥΛΙΚΑ

5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

6. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στοιχεία Προδιαγραφής

0036-01

1/1/2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΜΑΡΙΑ 1/2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & 1/2 ΠΟΡΤΕΣ

 

0,80χ0,45x2,00cm 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για χρήση από το προσωπικό. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ερμάριο - βιτρίνα από μελαμίνη. 

Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. και το άνω 125 εκ. 

 

 

Τρόπος κατασκευής  

Καπάκι, βάση : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένη 
αμφίπλευρα με μελαμινικό    laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

Πλαϊνά :  Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με   

                                μελαμινικό    laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

Πλάτη :            Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με   
μελαμινικό       laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

Θυρόφυλλα : Κρυστάλλινα : Δύο (2) στο επάνω μέρος, από φυμέ κρύσταλλο ασφαλείας 

πάχους  5 mm με επιχρωμιωμένα εξαρτήματα λειτουργίας  

                                  Δύο (2) στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 18     

                                   mm επενδεδυμένη  αμφίπλευρα με μελαμινικό   aminate σε χρώμα   

                                απομίμησης καπλαμά οξιάς. 
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Έχουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας. 

Ράφια κινητά :            Δύο στο επάνω και ένα στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή   

                               μοριοσανίδα πάχους 18 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό    

                               laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά  οξιάς 

 

Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm 
αμφίπλευρα επενδεδυμένη με   μελαμινικό   laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ  Ζ1Δ25 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

0,80χ0,45x2,00cm 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για χρήση από την Διοίκηση. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Το έπιπλο θα είναι ίδιας αισθητικής και βιομηχανικής σειράς το γραφείο διοικητού (Ζ1Α00) 

 

 Λυόμενη κατασκευή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Καπάκι, Πλαϊνά, Βάση. Πλάτη, Ράφι Κινητό, Συνδετικά εξαρτήματα ανοξείδωτα, Πέλματα, 
Πόρτες, Πόμολα  και Κλειδαριές ασφαλείας, Κρυστάλλινες πόρτες  

 

 

 

Καπάκι :  Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  40 mm επενδεδυμένη με καπλαμά οξιάς 
χρωματισμένο στο φυσικό χρώμα και βερνικωμένο. Στην κάτω πλευρά 
του καπακιού βιδώνεται μεταλλικός σωλήνας διαστάσεων 30Χ20Χ1,5 mm 
πάνω στον οποίο τερματίζεται η πόρτα και ασφαλίζει η κλειδαριά. 

    

Πλαϊνά – Βάση : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 
που επενδύεται με καπλαμά οξιάς χρωματισμένο στο φυσικό χρώμα και 
βερνικωμένο. 

 

4. Πλάτη: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  18 mm επενδεδυμένη ομοίως με το 
καπάκι. 

5. Ράφι κινητό: Ενα ράφι από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένο 
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αμφιπλεύρως με καπλαμά ομοίως με το καπάκι. Στηρίζεται σε καλαίσθητα 
μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα κάθετης μετακίνησης. 

Χειρολαβές : Οι λαβές είναι ορθογώνιας εμφάνισης, μεταλλικές και βιδώνονται σημειακά 

 

6. Συνδετικά εξαρτήματα: H τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης (Φεράμια, Πείρους, Φωλιές-υποδοχές, Καβίλλιες, Βίδες, Γωνίες, 
Μεντεσέδες πόρτας πρεσσαριστής και κρυστάλλινης,  

 

7. Πέλματα: Πέλματα έδρασης, κατασκευασμένα από ανθεκτικό ναύλον υλικό, με δυνατότητα 
ρύθμισης του ύψους, εξασφαλίζουν στα ερμάρια ασφαλή και σταθερή έδραση στο δάπεδο. 
Προσαρμόζονται στην βάση των ερμαρίων με πρεσσαριστές φωλιές. 

 

8. Πόρτες: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους  18 χιλ., επενδεδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα 
απομίμησης καπλαμά οξυάς και κλειδαριά ασφαλείας. 

 

9. Κρυστάλλινες πόρτες: Κατασκευάζονται από Ευρωπαϊκό διαφανές κρύσταλλο πάχους 5 
χιλ, ψημένο σε ειδικό φούρνο και υψηλή θερμοκρασία για αύξηση της σκληρότητάς του. Οι 
κρυστάλλινες πόρτες έχουν περιμετρική λείανση (ροντέ), για λόγους καλαισθησίας και 
προστασίας του χρήστη. Επίσης, οι κρυστάλλινες πόρτες διαθέτουν τις απαραίτητες οπές για 
την προσαρμογή των μεντεσέδων και των πόμολων. Στις κρυστάλλινες πόρτες προσαρμόζονται 
ειδικά αυτοκόλλητα προστατευτικά και αντιθορυβικά στοπς, σε όλα τα σημεία όπου αυτές 
εφάπτονται με τα ξύλινα μέρη του ερμαρίου. Συνοδεύονται από κατάλληλα πόμολα. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ  Ζ1Η01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

Φ40cm 170h cm 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για γενική χρήση . 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής μορφής βάση ώστε να στέκεται 

ελεύθερα στο χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη γάντζων από διαμορφωμένη 

μεταλλική βέργα υψηλής αντοχής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα μικρό γάντζο με κλίση προς 

τα πάνω και ένα μεγάλο (π.χ. σχήμα θηλιάς, κλπ.) για την ανάρτηση βαρειών ρούχων. Ο 

τρόπος στήριξης των γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι ορατός. 

Στο κάτω μέρος υπάρχει εξάρτημα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των ομπρελών. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ  Ζ1Θ00 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

45Χ60 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί γενικές ανάγκες προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πίνακας ανακοινώσεων αυτοφερόμενος, επίτοιχος, με πλάτη από 
μοριοσανίδα μέσης πυκνότητας (ΜDF) πάχους περίπου 3mm, πλαίσιο 
από μοριοσανίδα, επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate, σε χρώμα 
απομίμησης καπλαμά οξιάς, πλάτους 5 εκ. και επιφάνεια από χαρτοπολτό 
(insulite) πάχους 12 mm, χρωματισμένο με πλαστικό χρώμα. 

 

Eχει δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο είτε από την μικρή είτε από την 
μεγάλη πλευρά του ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου στον οποίο 
τοποθετείται. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ  Ζ1Θ11 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

200Χ100cm 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Πίνακας για αναγραφή σημειώσεων με μαρκαδόρο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πίνακας με επιφάνεια από μελαμίνη ανθεκτική σε πιέσεις και χαράξεις. Λεπτό πλαίσιο 
ανοδιομένου αλουμινίου με στρογγυλεμένες ακμές. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και να 
καθαρίζεται εύκολα με σφουγγάρι χωρίς να αφήνει ίχνη. Στο κάτω μέρος θα φέρει χείλος για 
συγκράτηση μαρκαδόρου και σπόγγου.  
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ    

Ζ2Α02 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

65Χ65Χ42 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Καπάκι : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  25 mm αμφίπλευρα 
επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά 
οξιάς και σόκορα από PVC 

 

Πόδια : Μεταλλικά, από σωλήνα διατομής Φ 40 mm και συνολικής αντοχής  40 
kg/mm2. Χρωματίζονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

Εδράζονται πάνω σε αντιολισθητικά πέλματα υψηλής αντοχής και 
ευστάθειας. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΑΓΗΤΟΥ  Ζ2Α10 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

   

 

 

90χ70χ72Η 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

 

Τρόπος κατασκευής  

 

Επιφάνεια :  Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  30 mm, επενδεδυμένη με 
μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμισης καπλαμά οξιάς και σόκορα από 
PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο.  

Πόδια :  Τέσσερα πόδια. Η στήριξη με την επιφάνεια δεν θα επιτρέπει 
ταλαντώσεις. 

                Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και σύστημα        

              μεταβολής του ύψους του τραπεζιού. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  Ζ2Α12 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

1,60Χ1,00Χ0,72 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Επιφάνεια :  Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  25 mm, αμφίπλευρα 
επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμισης καπλαμά 
οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο. 

 Πόδια :  Τέσσερα πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο ή σε 
ενσωματωμένες βάσεις σε κάθε πόδι, με τουλάχιστον τρία σημεία 
βιδώματος ανά πόδι με την επιφάνεια. 

              Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και σύστημα  

              μεταβολής του ύψους του τραπεζιού. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΟ  Ζ2Α12.1 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

1,20Χ0,70χ0,72 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Επιφάνεια :  Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους  25 mm, αμφίπλευρα 
επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμισης καπλαμά 
οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο. 

 Πόδια :  Τέσσερα πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο ή σε 
ενσωματωμένες βάσεις σε κάθε πόδι, με τουλάχιστον τρία σημεία 
βιδώματος ανά πόδι με την επιφάνεια. 

              Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και σύστημα  

              μεταβολής του ύψους του τραπεζιού. 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  Ζ2Α21 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

Φ120x73h cm 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει ανάγκες συνεργασίας του προσωπικού του Νοσοκομείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Κατασκευή: Λυόμενη, αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Επιφάνεια Εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων πάχους 
25 χιλιοστών, επενδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 
πάχους 0,3 χιλ. Περιμετρικά η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη 
σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

Κολώνα μεταλλική με βάση: Αποτελείται από τα εξής μέρη: Δίσκο βάσης Φ550 χιλ., περίπου 
Κολώνα μεταλλική Φ120 χιλ. περίπου Βάση σύνδεσης μεταλλική 300x300 χιλ. περίπου. 

Όλα τα ανωτέρω μεταλλικά μέρη κατασκευάζονται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ., 
διαμορφωμένη καταλλήλως.  

Βαφή μεταλλικών μερών: Υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών , 
εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής 
θερμοκρασίας. 

Συνδεσμολογία μεταλλικών μερών: Με χαλύβδινους κοχλίες 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΙΚΡΟ  Ζ2Α21.Α 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

 
 

 

Φ 0,90Χ0,45 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Όπως Ζ2Α21 αλλά διαστάσεων Φ0,90Χ0,45 
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Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ  Ζ2Α31 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

200Χ105Χ72Η 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

Τραπέζι συνεδριάσεων πολυτελείας με δύο μεταλλικά πόδια. 

 

Τρόπος κατασκευής  

 

Επιφάνεια εργασίας : Μοριοσανίδα πάχους  40 mm επενδεδυμένη με καπλαμά οξιάς, 
χρωματισμένο στο φυσικό χρώμα και βερνικωμένο. Οι δύο επιμήκεις 
πλευρές μπορεί να έχουν καμπύλη μορφή. 

Μεταλλικά πόδια : Δύο κυλινδρικού σχήματος.  

Χρωματίζονται  με πολυεστερική βαφή φούρνου. 

Η στερέωση της επιφάνειας εργασίας πάνω στα πόδια γίνεται μέσω δύο 

μεταλλικών δίσκων (ένα για κάθε πόδι) πάχους  2 mm και διαμέτρου  
140 mm που βιδώνονται τόσο στον κορμό του ποδιού όσο και στην 
επιφάνεια εργασίας. Χρωματίζονται με πολυεστερική βαφή φούρνου. 

 

file:///C:/Documents and Settings/perraki/Επιφάνεια εργασίας/ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΨΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠ/products.asp?h=2&p=5&p_id=201
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ  Ζ2Α41 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

Φ80Χ47Η 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Ο σκελετός είναι  κατασκευασμένoς  από ξύλο φουρνιστής οξυάς.  

Το καπάκι είναι  κατασκευασμένo από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξυάς ή φορμάικα, σε 
φυσικό χρώμα ή χρωματιστό . 

Όλα τα άκρα τους είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Δεν επιτρέπονται εμφανή καρφιά, βίδες κλπ.. Στα πέλματα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια. 

 

 

file:///C:/Documents and Settings/perraki/Επιφάνεια εργασίας/ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΨΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠ/photo/ena/trrapezia/big/exi.jpg
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  Ζ2Β00 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

πλάτη 48x81h cm          
έδρα 52x52x46 cm 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Κάθισμα με σύμμεικτο μεταλλικό και ξύλινο ή σκελετό και υπόστρωμα πολυουρεθάνης στην 
έδρα και την πλάτη. Τα ξύλινα στοιχεία μπορούννα αντικατασταθούν από ανάλογα στοιχεία από 
πολυπροπυλενιο 

Η έδρα: είναι τετράγωνη με πλευρά περίπου 52 cm με μικρή κύρτωση για εργονομικούς λόγους 

και είναι επενδυμένη με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Έχει απόσταση από το πάτωμα περίπου 

46 cm  

Η πλάτη: είναι γενικά τετράγωνη με ευθειογενής ακμές και ελαφριά κλίση στο ύψος της μέσης 

και προς τα πίσω για εργονομικούς λόγους. Η άνω ακμή της πλάτης είναι σε ύψος περίπου 80 

cm και δεν αφήνει κενό με το κάθισμα. Είναι επενδυμένη αμφίπλευρα και στα πλαϊνά της με 

πολυουρεθάνη (δερματίνη) Διαθέτει σταθερή σύνδεση με τον κορμό της καρέκλας. Τα πόδια 
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είναι από χυτό αλουμίνιο και έχουν εποξειδική βαφή ή από χαλύβδινο επινικελωμένο σωλήνα. 

Καταλήγουν σε πέλματα που διαθέτουν προστασία δαπέδου. Οι καρέκλες θα είναι δυνατόν να 

στοιβαχτούν (stackable). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ   
Z2Β10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

                                                                  

 

 

         

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος λειτουργίας και κατασκευής 

 

Κάθισμα με πλάτη χωρίς μπράτσα που αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 
υφάσματος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου με 
πλευρά ≥50εκ. 

Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 

υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπεζίου με ευθυογενείς ακμές και 

εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης.  

Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από 4 πόδια που καταλήγουν  σε 4 πλαστικά αντιολισθητικά 

πέλματα. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ  
Z2Β11 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

                                                                  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος λειτουργίας και κατασκευής 

 

: Κάθισμα κυλιόμενο με πλάτη και μπράτσα που αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 
υφάσματος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου με 
πλευρά ≥45εκ. 

Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 

υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπεζίου με ευθυογενείς ακμές και 

εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης. Η πλάτη είναι ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος. 

Βάση: Πεντακτινωτή, αλουμινίου, με στιλπνή επιφάνεια. Διαθέτει πέντε ζεύγη διπλών τροχών 
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από ανθεκτική ύλη που περιστρέφονται καθ’ όλες τις διευθύνσεις. Διαθέτει μηχανισμό 

ανύψωσης της βάσης με μοχλό και πιστόνι αέρος. 

Μπράτσα: Χαλύβδινος σκελετός με απολήξεις πολυουρεθάνης. Ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και κατά 

πλάτος. 

Το κάθισμα διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης ρυθμιζόμενης αντίστασης που συνεργάζεται με την 

πλάτη και την έδρα ανάλογα με το βάρος του σώματος. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ  Ζ2Β12 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

Κάθισμα με πλάτη και μπράτσα που αποτελείται από τα εξής μέρη: 

Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 
υφάσματος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου με 
πλευρά ≥50εκ. 

Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση 

υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπεζίου με ευθυογενείς ακμές και 

εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης.  

Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα (τύπου S). Στηρίζεται σε 

4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα. 

Μπράτσα:  Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. 

Βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας. 

Ιδιας βιομηχανικής σειράς με το είδος Ζ2Β10. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  Ζ2Β21 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Κάθισμα κυλιόμενο με μεταλλικό σκελετό και επιφάνειες από ξύλο επενδυμένες με στρώμα 
πολυουρεθάνης και δέρμα Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου. Διαθέτει προσκέφαλο με 
ίδια κατασκευή. 

Έδρα: Επενδυμένη με πολυουρεθάνη πάχους ≥5 cm και ντυμένη στην άνω μεριά της και στο 
πλάι με δέρμα. Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος με μηχανισμό πιστονιού και μοχλό. Διαστάσεις έδρας: 
≥48x48 cm 

Πλάτη: Διαμορφωμένη εργονομικά πλάτη συνολικού πάχους ≤5 εκ. με στρώμα πολυουρεθάνης 
και αμφίπελυρη  επένδυση δέρματος. Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης με μοχλό. 

Προσκέφαλο: Κυρτή διαμόρφωση συνολικού πάχους ≤5 εκ. με στρώμα πολυουρεθάνης και 
αμφίπλευρη επένδυση δέρματος. 

Μπράτσα: Σκελετός αλουμινίου με άκρα πολυπροπυλενίου ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

Βάση: Πεντακτινωτή μεταλλική με τελείωμα, βαφής πούδρας ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και 
περιστρεφόμενη με μέρη από συνθετική ύλη. Διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης που συνεργάζεται 
με την πλάτη και την έδρα του καθίσματος ανάλογα με το βάρος του σώματος. Τροχοί δίδυμοι 
από συνθετική ύλη, περιστρεφόμενο που επιτρέπουν την κύλιση του καθίσματος καθ’ όλες τις 
διευθύνσεις. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ ΛΕΥΚΟ  Ζ2Β50 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

 Κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας πλαστικό 

 Με μπράτσα, φαρδιά πλάτη και σταθερότητα καθίσματος τεσσάρων ποδιών. 

Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου 

 Χρώμα:  Λευκό 

 Πλάτος: 56cm 

 Βάθος:   55cm 

 Ύψος:    85cm 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ   Ζ2Ε00 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

40Χ40Χ60 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Καρεκλάκι παιδικό κατασκευασμένο από λευκή ξυλεία μεγάλης σκλη-
ρότητας. 

 Η επιφάνεια της έδρας είναι από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 
επενδεδυμένη με φύλλα οξυάς. 

Η κατασκευή (υλικά, χρωματισμοί κλπ) πρέπει να πληρεί όλες τις 
απαιτήσεις της σχετικής με τα παιδικά έπιπλα Νομοθεσίας αναφορικά με 
την ασφάλεια του χρήστη, την υψηλή αντοχή σε ποικίλες καταπονήσεις 
και μακράς διαρκείας χρήση, την μη τοξικότητα των χρωμάτων, την 
σταθερότητα κ.λ.π. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ  Z2Θ00 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

195x90-98h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναμονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καθίσματα επί δοκού με τραπέζι. 

Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές καμπύλες. Η 

λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις καθίσματος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 

Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής. Οι απολήξεις 

θα καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 

Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια 

ηλεκτροσυγκολημένα στον κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο 

παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. 

Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα μεγάλης αντοχής, όπως των καθισμάτων, με εποξειδικό τελείωμα 

αλουμινίου. Στηρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποχωρεί σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα. Διαστάσεις: 55x43 cm. 
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Τα καθίσματα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό με κατάλληλα στηρίγματα και 

εξαρτήματα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται με βίδες τύπου allen. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ  Ζ2Θ02 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΩΣ Ζ2Θ00 ΑΛΛΑ ΜΕ 3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναμονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καθίσματα επί δοκού. 

Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές καμπύλες. Η 

λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις καθίσματος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 

Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου  και ορθογωνικής διατομής.Οι απολήξεις 

καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 

Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια 

ηλεκτροσυγκολημένα στον κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο 

παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. 

Το είδος είναι από την ίδια βιομηχανική σειρά με το Ζ2Θ00. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ  Ζ2Θ04 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΩΣ Ζ2Θ00 ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναμονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καθίσματα επί δοκού. 

Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές καμπύλες. Η 

λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις καθίσματος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 

Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου  και ορθογωνικής διατομής.Οι απολήξεις 

καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 

Πόδια: Με κυλινδρικό κορμό και υποδοχή για την δοκό. Διπλά καμπύλα πόδια 

ηλεκτροσυγκολημένα στον κορμό που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο 

παρεμβύσματα. Έχουν εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. 

Το είδος είναι από την ίδια βιομηχανική σειρά με το Ζ2Θ00. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΕΝΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ  Ζ2Θ50 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

 διαστάσεις 
Ύψος: 1720 mm 

Μήκος: 4280 mm 

Πλάτος: 1250 mm 

Η κατασκευή απαρτίζεται από επιφάνειες HPL και ξύλινες δοκούς, που συναρμολογούμενες 
αναπαριστούν βαγόνι με μια μηχανή τρένου. 

Το βαγόνι αποτελείται από δάπεδο, πέντε υποστυλώματα 95 x 95 x 1000 mm, τέσσερα φράγματα, 
καθίσματα και τέσσερις ρόδες.  

Η μηχανή αποτελείται από δάπεδο, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 x 1300 mm, δύο υποστυλώματα 95 x 
95 x 1000 mm, τρία φράγματα, καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, έξι ρόδες, πίνακα οργάνων με 
χειριστήρια και καμπυλωτή σκεπή.  

ΠΑΤΑΡΙ 2000x1000mm  

Αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 2000x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  
σανίδες 1000x95x45 mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν έξι 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  

Κατασκευάζεται 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. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Τα καθίσματα, κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm  και στερεώνονται στα 
υποστυλώματα. 

ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΣΚΕΠΗ 

Η καμπυλωτή σκεπή αποτελείται από παράλληλα ξύλα διατομής 58 x 120 mm.  

Η πρόσβαση στη μηχανή και στα βαγόνια γίνεται από το πλάι του τρένου. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

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

ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι 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 φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν 
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στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Οι παρακάτω προδιαγραφές των χαλύβδινων τμημάτων της κατασκευής θα πρέπει 

απαραίτητα να καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001 και ISO 14001.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 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. 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

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

εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και 

τα χρώματα να έχουν σαν βάση το νερό και να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  

Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων μερών, πρέπει να γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

 

. Απαιτείται μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές 

συνθήκες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΟ NIANGON ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 
(ΔΙΧΡΩΜΟ) 

 Ζ2Θ61 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 διαστάσεις 

Ύψος:   850mm 

Μήκος: 1800mm 

Πλάτος   560mm 

 

Αποτελείται από δώδεκα ξύλα τύπου niangon, δέκα εκ των οποίων διαστάσεων 45x55mm και δύο 
διαστάσεων 70x70mm τα οποία αποτελούν τις δύο απολήξεις, του καθιστικού και της πλάτης. Τα δύο 
αυτά ξυλοτεμάχια έχουν ειδική διαμόρφωση, στρόγγυλη στην μία πλευρά τους και με εγκοπή στην 
απέναντι ώστε να «φωλιάζουν» στις απολήξεις του σκελετού. 

Ο σκελετός αποτελείται από δύο βάσεις κατασκευασμένες από χαλυβδοελάσματα πάχους 5mm. Πιο 
συγκεκριμένα η κάθε βάση φέρει διπλά τεμάχια χαλυβδοελασμάτων Ενδιάμεσα στα ελάσματα 
συγκολλούνται ελάσματα  τα οποία εξυπηρετούν την έδραση των ξυλοτεμαχίων καθώς και την επιπλέον 
στήριξη της βάσης.   

Για την στήριξη των ξυλοτεμαχίων στον μεταλλικό σκελετό, απαιτούνται παξιμάδια ασφαλείας ώστε να 
συγκρατούν τα ξύλα στις ανώτερες και κατώτερες βάσεις. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα 
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να έχουν βάση το νερό κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων 
εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 

Τα μεταλλικά στοιχεία να έχουν μεγάλη αντοχή στην σκουριά και στις αντίξοες συνθήκες. Δεν υπάρχουν 
αιχμές ή επικίνδυνα σημεία εκτεθειμένα.  

Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΑΓΚΑΚΙ NIANGON ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΕ ΞΥΛΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

 Ζ2Θ62 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τρόπος κατασκευής  

 

Όπως Ζ2Θ61 αλλά με διαφορετικούς χρωματισμούς. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ  Ζ2Ι01 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

70Χ70Χ80h 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το είδος είναι της ίδιας βιομηχανικής σειράς με το Ζ2Ι02 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

KANAΠΕΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ   Ζ2Ι02 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

160x70x70h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της κεντρικής εισόδου και της αναμονής της διοίκησης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καναπές με 4 πόδια που αποτελείται από τα εξής μέρη. 

Σώμα: Το σώμα του καναπέ είναι σύμμεικτης κατασκευής (μέταλλο και ξύλο) πάνω στον οποίο 
είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων με καμπύλες εσωτερικές 
ακμές. Έχει γενικά ευθυογενείς ακμές και επίπεδη κάτω πλευρά πάνω στην οποία στερεώνονται 
τα τέσσερα μεταλλικά πόδια. 

Είναι επενδυμένος σε όλες τις ορατές πλευρές του με ύφασμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο και 
μεγάλης αντοχής. 

Έδρα: Αποτελείται από 2 αφαιρούμενα τετράγωνα μαξιλάρια πάχους 12-18 cm επενδυμένα με 
ύφασμα βραδύκαυστο, αδιάβροχο, μεγάλης αντοχής. Ύψος καθίσματος 46 cm 

Πόδια: Τέσσερα μεταλλικά πόδια επιχρωμιωμένα. Πέλματα με προστατευτικές για το πάτωμα 
ιδιότητες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

KANAΠΕΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ   Ζ2Ι03 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

200x80x70h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της κεντρικής εισόδου και της αναμονής της διοίκησης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Καναπές με 4 πόδια που αποτελείται από τα εξής μέρη. 

Σώμα: Το σώμα του καναπέ είναι σύμμεικτης κατασκευής (μέταλλο και ξύλο) πάνω στον οποίο 
είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων με καμπύλες εσωτερικές 
ακμές. Έχει γενικά ευθυογενείς ακμές και επίπεδη κάτω πλευρά πάνω στην οποία στερεώνονται 
τα τέσσερα μεταλλικά πόδια. 

Είναι επενδυμένος σε όλες τις ορατές πλευρές του με υφασμα βραδύκαυστο και αδιάβροχο 
Έδρα: Αποτελείται από 3 αφαιρούμενα τετράγωνα μαξιλάρια πάχους 12-18 cm επενδυμένα με 
πολυουρεθάνη (δερματίνη υφασμα βραδύκαυστο και αδιάβροχο. Ύψος καθίσματος 46 cm 

Πόδια: Τέσσερα πόδια (διαμέτρου περίπου 8 cm) επιχριωμένα. Πέλματα ίδια διαμέτρου με τα 
πόδια και προστατευτικές για το πάτωμα ιδιότητες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΙΤΣΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ  Ζ2Ι20 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

 

 

 

 

 50Χ62Χ72 cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πολυθρονίτσα τύπου πουφ. Εσωτερικά φέρει διογκωμένη πολυστερίνη υψηλής αντοχής στην 
φθορά. 

Εξωτερικά επενδύεται με ύφασμα υψηλής ποιότητας βραδύκαυστο, αδιάβροχο και με αντοχή 
στην βρωμιά.  

Οι διαστάσεις περίπου είναι :  

Μήκος : 77εκ. 

Πλάτος : 77 εκ. 

Υψος : 90εκ. 

Το χρώμα θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Το κάλυμμα αφαιρείται με φερμουάρ και πλένεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ  Z2K16 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

100x38~45x40h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Πάγκος που χρησιμοποιείται στα αποδυτήρια για την χρήση ατόμων που αλλάζουν ένδυση ή υπόδηση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πάγκος αποδυτηρίου με μεταλλική βάση και επιφάνεια καθίσματος από PVC. Η βάση κατασκευάζεται 
από κοίλες διατομές διαστάσεων ≥40x20x2mm, τα ελεύθερα άκρα των οποίων καλύπτονται με άριστης 
ποιότητας και εφαρμογής πλαστικές τάπες. Η μορφή της είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την απόλυτη 
σταθερότητα του πάγκου. Η επιφάνεια του καθίσματος είναι εύκολα πλενόμενη και καθαριζόμενη. 

Ο πάγκος έχει συνολική αντοχή σε βάρος ≥400kgr 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΑΣΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  Z3Α05 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  
 

Διάμετρος 20 cm 

Υψος : 60 cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Τασάκι δαπέδου INOX, με αποσπώμενο σταχτοδοχείο και κάλυμμα. Διαθέτει  ξεχωριστό 

κάδο για σκουπίδια χωρητικότητας 12lt. 

Η βάση καταλήγει σε αντιολισθητικό πλαστικό.   
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  Z3A00 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

Φ 33cm 88h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Σε αναμονές γενικά 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Κυλινδρικός κάδος από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα με ημισφαιρικό αφαιρούμενο καπάκι για την 
αλλαγή σακκούλων. Το ημισφαιρικό καπάκι διαθέτει κυκλική οπή με ανοξείδωτο καπάκι που κλείνει 
αυτόματα με έλασμα (push-top). Το καπάκι ανοίγει προς τα μέσα με ελαφριά ώθηση του χεριού. Ο 
κάδος διαθέτει ελαστική βάση για προστασία δαπέδων. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Ζ3Α01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

Φ23 x 32h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί θέσεις εργασίας και φιλοξενούμενους. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Κυλινδρικός κάδος από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα, διάτρητο, χωρίς καπάκι με γυριστή απόληξη στο 
χείλος του. Εχει χωρητικότητα 10lt και διαθέτει πλαστική βάση για προστασία δαπέδου. Είναι 
χρώματος μαύρου ματ. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 40lt ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ  Ζ3Α10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

Φ 30cm 75h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Εξυπηρετεί εξεταστήρια, εργαστήρια και λοιπούς ιατρικούς χώρους 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Κυλινδρικός κάδος με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 40lt και εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτος χάλυβα. Διαθέτει εσωτερικό κάδο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Το καπάκι είναι 
ανοιγόμενο με ποδοκίνητο μηχανισμό με πετάλ που να έχει αντιολισθητικό τελείωμα. Ο μηχανισμός θα 
είναι υψηλής μηχανικής αντοχής. Ο κάδος διαθέτει ελαστική βάση για προστασία δαπέδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΔΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ  Ζ3Α22 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

65h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Κάδος απορριμμάτων γενικής χρήσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Κάδος μεταλλικός  με καπάκι με αντιοξειδωτική προστασία και βαφή φούρνου χωρητικότητας κατ’ 
ελάχιστον 20lt και ύψους περίπου 55cm. 

Να διαθέτει εσωτερικό κάδο ή μηχανισμό συγκράτησης σακούλας. 

Να διαθέτει πετάλ για το άνοιγμα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για υψηλή μηχανική 
αντοχή. 

Βάση του να φέρει αντιολισθητικά πέλματα. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΟΣ  Ζ3Α50 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Κάδος απορριμμάτων  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Πλάτος : 735mm   

Ύψος: 870mm 

Μήκος: 790mm   

Βάρος (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 15 kgr  

Χωρητικότητα κάδου: 52lt 

 

Τεχνική περιγραφή 

Αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώμα, σε σχήμα 'Βατράχου', με σύστημα κλειδώματος και περιέχει 

μεταλλικό κάδο χωρητικότητας 52lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων 

είναι ιδιαίτερα εύκολη  και βοηθά τον χρήστη στην γρήγορη  μεταφορά και άδειασμα των απορριμμάτων. 

Διαθέτει ενιαίο ομοιόμορφο σώμα από πλαστικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό πολυμερές 

μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ενώ είναι πιστοποιημένο και σε κρούση. 

Επίσης δε σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζεται, δε χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Το 

πολυμερές από το οποίο είναι κατασκευασμένο εμπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δομή του για αντοχή σε 

υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης.  

Το κυρίως σώμα φέρει στόμιο υποδοχής μικροαπορριμμάτων, στο στόμα του βατράχου, με ενιαίο 



91 

Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

σκέπαστρο, προστατεύοντας έτσι το εσωτερικό από την συσσώρευση νερού. Ο κάδος δεν παρουσιάζει 

εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν ένα 

ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Το άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου 

πραγματοποιείται με ειδικό σύστημα κλειδώματος και κλειδί. Ο κάδος μπορεί να βιδωθεί σε επιφάνεια 

από σκυρόδεμα ή να πακτωθεί σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα) με ειδική βάση πάκτωσης. 

Πέρα από την αισθητική που προσφέρει, λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς τα παιδιά 

παρακινούνται από τη μορφή του κάδου να προστατεύουν το περιβάλλον και να ρίχνουν μέσα σε αυτόν 

τα μικροαπορρίματα τους. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑ 38εκ. / 46 εκ.  Z3B05 

Ζ3Β07 
 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ράφια αποθήκης, κατασκευασμένα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης και 
χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα, έξι καθ’ ύψος μεταλλικές 
επιφάνειες με περιμετρική αναδίπλωση, που βιδώνονται σε αυτά, καθώς 
και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, στερέωσης, ακαμψίας και 
έδρασης. 

Το μήκος των ραφιών είναι μεταβλητό, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου 
που εξυπηρετούν, αλλά η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών είναι πάντα 

 80 cm. 

Η κατασκευή είναι απλούστατη και ταχύτατη στην συναρμολόγηση της και έχει μεγάλη αντοχή 
σε βάρος. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΠΛΑ 92 ΕΚ  Z3B08 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

 
 

Βάθος 92χ200Η 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ράφια αποθήκης διπλά, κατασκευασμένα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης 
και χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

Είναι συνδυασμός δύο συστημάτων μονών ραφιών και αποτελούνται από 
διάτρητα γωνιακά ελάσματα, έξι καθ’ ύψος μεταλλικές επιφάνειες με 
περιμετρική αναδίπλωση, που βιδώνονται σε αυτά, καθώς και όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, στερέωσης, ακαμψίας και έδρασης. 

Το μήκος των ραφιών είναι μεταβλητό, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου 
που εξυπηρετούν, αλλά η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών είναι πάντα 

 80 cm. 

Η κατασκευή είναι απλούστατη και ταχύτατη στην συναρμολόγηση της και έχει μεγάλη αντοχή 
σε βάρος. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΥΨΟΣ 2,5 ΒΑΘΟΣ 0,40Μ, 
ΜΗΚΟΣ 1,2Μ, 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΡΑΦΙΩΝ) 

 Z3B10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

 
 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ράφια για Ιατρικό Αρχείο ύψους πλαισίων 2,5m, βάθους πλαισίων 40cm, μήκους δοκίδων 120 

cm τουλάχιστον 5 ραφιών και αντοχής ≥ 300 κιλών ανά ράφι. 

Θα αποτελούνται από οριζόντιες δοκίδες ορθογώνιας διατομής καθώς και μεταλλικές επιφάνειες 

κατεργασμένες εν ψυχρώ. Στις δοκίδες θα τοποθετούνται επιπλέον ασφάλειες ανά δοκίδα για 

καλύτερη σταθερότητα των ραφιών. 

 Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο 

χάλυβα και πιστοποιημένα με EN ISO 1473 και ΕΝ 10142 

 Να συναρμολογούνται εύκολα, κουμπωτά χωρίς βίδες. 

 Να επεκτείνονται και να τοποθετούνται σε όσα επίπεδα χρειάζονται 

 Να μπορούν να τοποθετηθούν ακόμη και στο κέντρο του χώρου 

 Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και έδρασης (παπουτσάκια) 

για να μην δημιουργεί πρόβλημα στο δαπέδο. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  Ζ3Γ10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

70x90x105 h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Τροχήλατο χρήσης καθαριστριών για πλήρη εξυπηρέτηση της λειτουργίας καθαρισμού των 
χώρων. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

-Καρότσι μεταφοράς με λαβή μετακίνησης από ανοξείδωτο σκελετό και πλαστικά μέρη.  

 

 Περιλαμβάνει  4 κουβαδάκια 6 λίτρων 

 2 κουβάδες πλαστικούς 18 λίτρων 

 Πρέσσα 

 Ρόδες Ø100Διάσταση 

 λεκάνη εσωτερική 30x47cm. 

 Θήκη τοποθέτησης  για  σακούλες απορριμμάτων.  

 Διαστάσεις: 130 x 62 x 110h 

 Θήκη στήριξης σφουγγαρίστρας και παρκετέζας 

 1 σφουγγαρίστρα τύπου κρόσσια και μια παρκετέζα 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  Ζ3Γ60 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

                                               

40x 53x 90h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για χρήση μεταφοράς ακάθαρτου ιματισμού και υλικών για απόρριψη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τροχήλατη βάση, διπλή, για σακούλες, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι,  με δύο θέσεις 
στήριξης σάκκων, με ειδικό μηχανισμό για την τοποθέτηση και συγκράτηση των σάκκων και 
καπάκι πλαστικό, ποδοκίνητο, σταθεροποιούμενο στην ανοικτή θέση. 

Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης και διαστάσεις βάσης μέχρι 80cm x 53 cm και 
ύψος μέχρι 90 cm. Στην βάση περιμετρικά έχει ελαστική ταινία για προστασία κρούσεων. 

 

Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιματισμού. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  Ζ3Γ61 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

40x53x90h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για χρήση μεταφοράς ακάθαρτων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τροχήλατη βάση, μονή, για σακούλες. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, με ειδικό μηχανισμό 

για την τοποθέτηση και συγκράτηση ενός σάκκου με πλαστικό καπάκι, ποδοκίνητο, 

σταθεροποιούμενο στην ανοικτή θέση. 

Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης και βάσης διαστάσεων βάσης μέχρι 40cm x 
53 cm και ύψος μέχρι 90 cm. Στην βάση περιμετρικά έχει ελαστική ταινία για προστασία 
κρούσεων. 

Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιματισμού. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   + ΣΑΚΚΟΙ  Ζ3Γ70 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

100x 53x130h cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

Για χρήση μεταφοράς καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού από τις λινοθήκες και προς τους χώρους 
ακάθαρτων υγιεινής. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τροχήλατο ιματισμού μονάδων αποτελούμενο από δύο τμήματα, το ένα με διπλή στεφάνη 

συγκράτησης, και τοποθέτησης σάκκων ακάθαρτου ιματισμού και ποδοκίνητο κάλυμμα, το δε 

δεύτερο κλειστού τύπου για την τοποθέτηση καθαρού ιματισμού 3 ραφιών κατασκευασμένο από 

επιχριωμένο ατσάλι και μελαμίνη υπόλευκου χρώματος. 

Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόμενης στήριξης ελαστικούς δίσκους απορρόφησης κραδασμών 
και να είναι διαστάσεων ~100cm x 53cm με ύψος μέχρι 130cm. 

Στην βάση περιμετρικά επικαλύπτεται με ταινία ελαστικού για προστασία κρούσεων. 

Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιματισμού. 

 

 

ΣΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σάκκος ιματισμού χωρητικότητας 12 και 15 κιλών.  

Να είναι από ανθεκτικό ύφασμα που να αντέχει σε περισσότερες από 1500 πλύσεις σε 
θερμοκρασίες βρασμού. Να μπαίνουν στο κάδο του πλυντηρίου και να ανοίγουν αυτόματα, 
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απελευθερώνοντας το περιεχόμενό τους με τις πρώτες περιστροφές. Ο κάθε σάκος να φέρει 
ανεξίτηλη χρωματισμένη λωρίδα ώστε να γίνεται εύκολα διαχωρισμός του ιματισμού (κατά 
τμήματα, κατά είδη ιματισμού, μολυσματικός, κλπ). Να συνοδεύεται από ειδικό κορδόνι 
δεσίματος. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 20 ΣΕΛ/ΛΕΠΤΟ  Ζ4Δ06 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ψηφιακό μηχάνημα, laser - σαρωτής - κάρτα δικτύου 
2 Κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού Α4/Α3 
Ταχύτητα 20 - 22 αντιγράφων το λεπτό A4 
Multy By - Pass 150 φύλλων 
11 αντιγράφων το λεπτό Α3 
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων, με αναστροφή 
Αυτόματη διπλή όψη, αντιγράφων 
ΖΟΟΜ από 25%-400% 
κάρτα δικτύου 
64 MB Μνήμη 
Fax Kit  
Σύνδεση με Η/Υ  - εκτυπωτής (προαιρετικά) 
Διαθέτει  τροχήλατη βάση με ράφι και πορτάκι. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΦΑΞ LASER 20 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ  Ζ4Δ07 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 1.200 x 1.200dpi 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι 

Τύπος Εκτύπωσης: Μονόχρωμη 

Λειτουργίες: Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax 

Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser 

Εκτύπωση διπλής όψης: Χειροκίνητη λειτουργία 

Αυτόματος Τροφοδότης: Όχι 

FAX: Nαι 

Μεγ.Μέγεθος Χαρτιού: A4 

Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2 (B Port) 

Wi-Fi: Όχι 
Εγγύηση: 1 χρόνος 

Βάρος: 6 Kg 

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται:  

 1 Toner, Καλώδιο Τροφοδοσίας, Φυλλάδιο Εγκατάστασης, Λογισμικό CD 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50-55’ IPS PANEL -4K ULTRA HD - SMART  Ζ4Κ01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Διαγώνιος Οθόνης 55 ″ 
 Ευκρίνεια Ultra HD 
 Τύπος Οθόνης Flat 
 HDR HDR 
 Smart TV Ναι 
 Δέκτης DVB-S/S2, DVB-T/T2 
 Τεχνολογία LED 
 Ανάλυση Οθόνης 3840x2160 
 Μέγιστο Refresh Rate 1500 PMI 
 Δυνατότητες και Λειτουργίες Miracast, Smart, Screen Mirroring 
 Συνδέσεις Wi-Fi, Bluetooth, Composite Video Audio In, 2xUSB 2.0, Component RGB In, 

3xHDMI 
 Αναλογία 16:9 
 Vesa 300 x 300 
 Βάρος περίπου 13 Kg 
 Εγγύηση 2 Έτη 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40-43’ – IPS PANEL – 4K ULTRA HD SMART  Ζ4Κ02 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Διαγώνιος Οθόνης 43 ″ 
 Ευκρίνεια Ultra HD 
 Τύπος Οθόνης Flat 
 HDR HDR 
 Smart TV Ναι 
 Δέκτης DVB-S/S2, DVB-T/T2 
 Τεχνολογία LED 
 Ανάλυση Οθόνης 3840x2160 
 Μέγιστο Refresh Rate 1300 PQI 
 Δυνατότητες και Λειτουργίες Miracast, Screen Mirroring 
 Συνδέσεις Wi-Fi, CI+ Slot, Ethernet, USB, Digital Audio Out (Optical), 2xHDMI 
 Αναλογία 16:9 
 Vesa 200 x 200 
 Βάρος περίπου 10 Kg 
 Εγγύηση 2 Έτη 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32’’ SMART TV – FULL HD  Ζ4Κ03 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Διαγώνιος Οθόνης 32 ″ 
 Ευκρίνεια Full HD 
 Τύπος Οθόνης Flat 
 Smart TV ΝΑΙ 
 Δέκτης DVB-T/T2, DVB-S/S2 
 Τεχνολογία LED 
 Ανάλυση Οθόνης 1920x1080 
 Μέγιστο Refresh Rate 60 Hz 
 Συνδέσεις CI+ Slot, HDMI, USB, Digital Audio Out (Optical), SCART 
 Αναλογία 16:9 
 Vesa 100 x 100 
 Διαστάσεις Προϊόντος 42.5 cm x 72.6 cm x 6.36 cm - (Υ x Π x Μ) 
 Βάρος 5 Kg 
 Εγγύηση 2 Έτη 

Διαθέτει βάση στήριξης τοίχου. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

DVD BLUE RAY  Ζ4Κ10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

--- 

Ηχος/ audio 

 Ενσωματωμένοι decoders ήχου DTS-HD, Dolby TrueHD 

Συνδεσιμότητα 

 Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) 1 

 HDMI Ναι 

 Ποσότητα θυρών HDMI 1 

 Ποσότητα θυρών USB 2.0 1 

 Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου 1 

 Διαστάσεις Πλάτος 23 cm Βάθος 19,4 cm Ύψος 3,9 cm 

Διαχείρηση ενέργειας 

 Κατανάλωση ισχύος 8,5 W 

 Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 0,25 W 

Δικτύωση 
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 Wi-Fi Όχι 

 Σύνδεση Ethernet/LAN Ναι 

Βίντεο/ Video 

 Full HD Ναι 

 Deep colour support Ναι 

 Supported video modes 1080p 

 24p Ναι 

 Video upscaling Ναι 

 Network streaming Ναι 

Εργονομία 

 Κλείδωμα για παιδιά Ναι 

 Γονικός έλεγχος Ναι 

 Screen saving functions Ναι 

 Τύπος τηλεχειριστηρίου RMT-B127P 

Τύπος μέσων 

 Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων BD, CD, DVD 

Περιεχόμενο πακέτου 

 Απομακρυσμένος έλεγχος Ναι 

 Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες Ναι 

 Εγχειρίδιο Ναι 

 Κάρτα εγγύησης Ναι 

 Χρώμα προϊόντος Μαύρο 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  Ζ4Μ01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Τύπος Κουζίνας Ηλεκτρική 
 Είδος Εστίας Κεραμική 
 Αριθμός Εστιών 6 
 Τύπος Φούρνου Ηλεκτρικός 
 Χωρητικότητα (lt) περίπου 70 lt 
 Τρόποι Ψησίματος 7 
 Λειτουργία Grill Ναι 
 Διακόπτες Βυθιζόμενοι  
 Ενεργειακή Κλάση A 
 Επιπλέον Χαρακτηριστικά MDA Θερμός Αέρας με Κυκλική Αντίσταση 
 Ενδειξη εναπομείνουσας θερμότητας 
 Φως φούρνου 
 Συρτάρι αποθήκευσης 
 Χρώμα λευκό 
 Διαστάσεις Προϊόντος 85 cm x 59.6 cm x 60 cm - (Υ x Π x Μ) 
 Βάρος περίπου 50 Kg 
 Εγγύηση 2 Έτη 
 Ανοξείδωτη εργονομική χειρολαβή και κρυστάλλινη πόρτα 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ)  Ζ4Μ10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Ισχύς κινητήρα: (2 x) 130W 

 Φωτισμός: (2 x) 40W 

 Συνολική ισχύς: 340 W 

 Ελεύθερη απορρόφηση: 580 m3/h 

 Επίπεδο θορύβου: 69 dBA 

 Πλάτος: 60 cm 

 Χρώμα: Λευκό 

 Διακόπτες: συρόμενοι (3 ταχύτητες + φωτισμός) 

 Ακρυλικά φίλτρα 

 Φίλτρα Άνθρακος: (2 x) D211  

 Διάμετρος εξόδου: 120 mm 

 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 350lt  Ζ4Μ20 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Δίπορτος ψυγειοκαταψύκτης. 

Τύπος Ψύξης: Full No Frost 

- Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): 318 

- Ενεργειακή Κλάση: A++ 

- Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση): 229 

- Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη): 89 

- Αντιβακτηριδιακό 

- Ζώνη Κλίματος: ST 

- Αυτόματη Ρύθμιση Θερμοκρασίας με Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη 

- Αριθμός Ραφιών (συντήρηση): 2 

- Μπουκαλοθήκη στην πόρτα 

- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh: 264 kWh 

- Επίπεδο Θορύβου: 40 db 

- Φωτισμός LED στη συντήρηση 

- Κρυστάλλινα ράφια αντοχής 

- Φίλτρο Nano Titanium 

- Dual sensing control 

- Χώρος fresh select 

- Βάρος σε Kg: 54 

- Χρώμα: λευκό 

- Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 167.2 x 60 x 66.3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΣΚΙΑΣΤΡΟ 3750Χ5100Χ2850(Η)ΜΜ  Ζ8Α00 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά : 

  

Η ξυλεία να είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου ή Ελάτη πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με 

στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%.  

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού : 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα 

θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά  

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του 

εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα 

βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και 

ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού γίνεται 

με ηλεκτροστατική βαφή με  μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. 

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

παρέχουν ασφάλεια, Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην 

υπάρχουν αιχμηρά άκρα.  

Τοποθετείται σε συνεννόηση και καθοδήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΣΚΙΑΣΤΡΟ 3900Χ4300Χ2850 (Η) ΜΜ  Ζ8Α01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η πέργκολα αποτελείται από τα υποστυλώματα, τις οριζόντιες δοκούς και τις τεγίδες. 

Τα υποστυλώματα, αποτελούνται από ξύλινες κολώνες διατομής 115x115 mm. Πάνω στα 
υποστυλώματα, στηρίζονται οι οριζόντιες δοκοί ιδίας διατομής. 

Οι οριζόντιες δοκοί σε συνδυασμό με τα υποστυλώματα αποτελούν και τον φέρων οργανισμό που 
εδράζονται οι τεγίδες. 

Οι τεγίδες αποτελούνται από δοκούς διατομής 64x120mm οι οποίες τοποθετούνται κάθετα στις οριζόντιες 
δοκούς και στηρίζονται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους. 

Η όλη κατασκευή φέρει δύο κάθετες επιπλέον δοκούς στην διάσταση των 7800mm. 

Για την επιπλέον αντοχή της κατασκευής σε στρέψεις τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια με 
διαγώνια κατεύθυνση συνδέοντας τους ορθοστάτες με τις οριζόντιες δοκούς. 

Για την στήριξη στο κάτω μέρος της κολώνας υπάρχει ειδικό μεταλλικό στοιχείο για στερέωση στο δάπεδο 
και προστασία του ξύλου αφού η κατασκευή δεν ακουμπάει στο έδαφος αποφεύγοντας έτσι την άμεση 
επαφή με το έδαφος. 

Τοποθετείται σε συνεννόηση και καθοδήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ  Ζ9Α01 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

Μ145 cm 

Π70 cm 

Υ86 cm 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Κατασκευάζεται από υλικά που έχουν ως αποτέλεσμα ένα ανθεκτικό και σταθερό 
προϊόν. Διαθέτει εξερχόμενες ράβδους. 

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από MDF  με επένδυση μελαμίνης στο χρώμα της 
κερασιάς. Το τραπέζι στηρίζεται σε στιβαρά πόδια τετραγωνικής διατομής τουλάχιστον 
9x9 από MDF με επένδυση μελαμίνης που ενισχύονται από επιχρωμιωμένες συνδετικές 
ράβδους. Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι διαστάσεων 117 Χ 64 cm που να 
παρομοιάζει με γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Οι παίκτες είναι από ξύλο σταθεροποιημένοι στις ράβδους με δυνατότητα πλήρους 
περιστροφής. Διαθέτει χρωμιωμένες χαλύβδινες ράβδους με πλαστικά προστατευτικά 
στα άκρα για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
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Διαθέτει δύο θήκες ανάκτησης της μπάλας, από μία πίσω από κάθε τέρμα. 

 Περιλαμβάνονται 2 ασπρόμαυρες μπάλες. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ AIR-FLOW HOCKEY  Ζ0Α10 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Στιβαρή κατασκευή με στρογγυλεμένο προφίλ χωρίς αιχμηρές άκρες,  

 Εξωτερικές διαστάσεις: 182 x 91 cm 

 Επιφάνεια παιχνιδιού: 170 x 80 cm 

 Καμπίνα από MDF πάχους 18 mm, με μαύρη επίστρωση και προφίλ χρωμίου, ανθεκτικό 
στις κρούσεις και τις γρατσουνιές 

 Επιφάνεια παιχνιδιού πάχους 2,5mm με λευκό φόντο και γεωμετρική διακόσμηση 

 Υψηλή απόδοση ανεμιστήρα που δημιουργεί ενιαίο στρώμα αέρα 

 Γρήγορη και εύκολη ανάκτηση του puck πίσω από κάθε τέρμα 

 Ηλεκτρονικός μετρητής σκορ με ηχητική ειδοποίηση σκοραρίσματος 

 Ύψος: 79 cm 

 Βάρος: 46 kg 

 Ηλεκτρική σύνδεση: 220V-240V / 50-60 Hz 

 Διακόπτης ON / OFF 

 Πόδια από MDF 8 mm με μαύρη επίστρωση και προφίλ χρωμίου 

Περιλαμβάνονται: 4 σφυριά και 4 pucks  
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΣΕΝΤΟΝΙ   

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

160X270 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Ύφασμα 100% Βαμβάκι Περκάλι με εξαιρετικής ποιότητας νήματα πεννιέ στις 170 κλωστές.  

 Διάσταση : 160X270εκ    

Χρώμα : Λευκό 

Κάθε πακέτο αποτελείται από 1 ζεύγος σεντονιών, συγκεκριμένα από ένα πανωσέντονο και ένα 

κατωσέντονο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

Ψ. Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ   

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Μαξιλάρι ύπνου, αντιαλλεργικό, από ύφασμα 100% βαμβάκι από 100 βαμβάκι μέτριας σκληρότητας. 

Χρώμα Λευκό 

Διάσταση 50Χ70. Διαθέτει αφαιρούμενο πλενόμενο αντιαλλεργικό βαμβακερό κάλυμα. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ   

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Μαξιλαροθήκες  50Χ70εκ, 100% βαμβακερές, λευκές με κλείσιμο τύπου θήκης.  Αποτελεί προιον της 

ίδιας σειράς με τα σεντόνια. 

Χρώμα : Λευκό 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

50Χ100cm 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Απορροφητικές πετσέτες για το  100% βαμβακερές, με απορροφητικά πεννιέ νήματα  Δεν διαθέτει 

κρόσια. Χρώμα λευκό. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ   

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

70Χ140 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Απορροφητικές πετσέτες για το  100% βαμβακερές, με απορροφητικά πεννιέ νήματα  Δεν διαθέτει 

κρόσια. Χρώμα λευκό. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΚΟΜΟΔΙΝΟ - ΣΤΡΩΜΑ  C0B03 

 

ΕΙΚΟΝΑ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

Ηλεκτρική κλίνη τεσσάρων τμημάτων. Ρύθμιση τμήματος πλάτης, ηλεκτρική (από την 
οριζόντια θέση έως τουλάχιστον τις 60º) με συνδυασμό αυτόματης προσαρμογής και 
ολίσθησης του τμήματος πλάτης, για τη μείωση του κινδύνου σύνθλιψης των ιστών και 
την άνεση των ασθενών. Ηλεκτρική ρύθμιση κάμψης γονάτων (από την οριζόντια θέση 
έως 35º περίπου). 

Θέση Trendelnburg και αντι-Trendelenburg τουλάχιστον 10º με ηλεκτρικό μηχανισμό. 

Δυνατότητα κλειδώματος των επιλογών του χειριστηρίου. 

Μετώπες κεφαλής και ποδών, κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό, ενιαίες και μη 
αποσπώμενες. Επιφάνεια στρώματος επίσης μη αποσπώμενη. 

Δυνατότητα τοποθέτησης στατό ορού σε κάθε γωνία. Βάση στρώματος διαστάσεων 
περίπου 200 cm x 90 cm Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους περίπου 30 – 75 cm. 

Τέσσερις περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί, ο ένας απ’ αυτούς κατευθυντήριος, 
διαμέτρου τουλάχιστον 15 εκ., με κεντρικό σύστημα πέδησης. Εναλλακτικά, να 
παρέχεται η δυνατότητα πάκτωσης της κλίνης στο έδαφος. 

Κάγκελα στρώματος, ζεύγος, δύο τμημάτων, ενιαίας επιφάνειας, από θερμοπλαστικό 
υλικό.  

Βάση, σκελετός και πλαίσιο επιφάνειας ύπνου, κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα, 
επιψευδαργυρωμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξική, πολυεστερική βαφή. Οι 
αρθρώσεις των τμημάτων της κλίνης θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένες ώστε να 
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εξασφαλίζεται η προστασία των κλινοσκεπασμάτων. Η συνολική κατασκευή θα πρέπει να 
είναι ανθεκτική σε απόπειρες καταστροφής και να επιτρέπει εύκολο καθάρισμα και 
απολύμανση. 

Οι μηχανισμοί λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου και του καλωδίου τροφοδοσίας) να 
είναι καλυμμένοι, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η άμεση προσπέλαση.  

Εξαρτήματα: 4 προσκρουστήρες από PVC, για προστασία της επιφάνειας των τοίχων. 
Στατό ορού με δύο γάντζους, από επιχρωμιωμένο χάλυβα. Πίνακας ανάρτησης 
διαγραμμάτων από θερμοπλαστικό υλικό. 

Η κλίνη στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, να μην έχει ακμές και 
γωνίες. 

Να συνοδεύεται από βραδύκαυστο στρώμα, τουλάχιστον τριών στρώσεων, που να 
μπορεί να παρακολουθεί με ευκολία τις μεταβολές στο σχήμα της επιφάνειας της κλίνης. 
Να είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό αφρό, πυκνότητας τουλάχιστον 35 kg/m3. 
Κάλυμμα στρώματος ανθεκτικό, πλενόμενο στους 95º C, αντιστατικό, άκαυστο, 
αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, χωρίς φερμουάρ. Ύψος στρώματος τουλάχιστον 12 cm. 
Διαστάσεις συμβατές με τις διαστάσεις της κλίνης.  

 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΚΛΙΝΗΣ 

Συρτάρι με αφαιρούμενο ένθετο, με δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης.  

Ντουλάπι με ένα ράφι, με θήκη για μπουκάλια. 4 περιστρεφόμενοι τροχίσκοι, 50 περίπου 
mm. με σύστημα πέδησης.  

Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι κατά προσέγγιση 55 x 45 x 80Υ cm.  

Το σώμα ολόκληρου του κομοδίνου να είναι χωρίς ακμές και γωνίες, κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό υλικό, εύκολο στην πλύση και την απολύμανση.  

Να συνοδεύεται από ενσωματωμένο τραπεζίδιο αναδιπλούμενο στο πλάι του κομοδίνου 
ή εναλλακτικά από ξεχωριστό κινητό τραπεζίδιο κλίνης, με σωληνοειδή βάση σχήματος 
«U» και 4 τροχίσκους διαμέτρου περίπου 50 mm, δύο από τους οποίους να διαθέτουν 
και φρένο. Δυνατότητα προσάρτησης του κινητού τραπεζίδιου στη μονάδα του 
κομοδίνου.  

Τραπεζίδιο, ανθεκτικό σε πλύση και απολύμανση, ενιαίας επιφάνειας, χωρίς ραφές και 
κολλήσεις, με χείλος, διαστάσεων περίπου 60 x 35 x 2 cm. 

Ομαλή και ασφαλής ρύθμιση ύψους τραπεζιδίου, περίπου 85 – 110 cm μέσω λαβής. 
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Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

    

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κωδικός  Περιγραφή αντικειμένου  

Β8Β00 ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ 

Χωρητικότητα περίπου 150 λίτρων. Εύρος θερμοκρασίας από +2º έως +8º C. Με θύρα διπλού 

υαλοπίνακα. Αθόρυβος συμπιεστής χωρίς CFC (χλωροφθοράνθρακες). Πόρτα με δυνατότητα 
κλειδώματος. Ψύξη με εξαναγκασμένη ροή αέρα. Ψηφιακή απεικόνιση. Οπτικο-ακουστικές 

ειδοποιήσεις σε περίπτωση προβλήματος. Δυνατοτητα ενσωμάτβσης σε υφιστάμενη μονάδα 
πάγκου εργασίας. Κατά προσέγγιση διαστάσεις: 60 cm πλάτος Χ 85 cm ύψος. 

C1M00 ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κλίνη υψηλής αντοχής, δύο τμημάτων. Δύο μοτέρ για την ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους της 
κλίνης και της κλίσης του τμήματος πλάτης. Στρώμα επιφάνειας από αφρό πολυουρεθάνης, 

καλυμμένο με ταπετσαρία από υλικό συνθετικό, άκαυστο, ανθεκτικό, πλενόμενο. Ενσωματωμένη 
βάση για ρολό χαρτιού στο ένα άκρο της εξεταστικής κλίνης. Διαστάσεις περίπου 190 (μήκος) x 

65 (πλάτος) cm. Ρύθμιση ύψους, περίπου 55-90 cm. 

Να συνοδεύεται από μονό σκαλοπάτι, ύψους περίπου 25 cm με τέσσερα αντιολισθητικά πόδια. 
Μεταλλική κατασκευή με επιφάνεια αντιολισθητική από καουτσούκ. 

C1U01 ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 

Ηλεκτρονικός ζυγός δαπέδου. Δυνατότητα μέτρησης περίπου 180 κιλά με ακρίβεια 100g. Μέγεθος 
βάσης περίπου 37 x 28 cm. Με αντιολισθητικό κάλυμμα. Μέτρηση ύψους από 80 cm έως 2,0 

μέτρα. 

C2B09 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ 

Γενική Περιγραφή 

Φορητός απινιδωτής με μικροεπεξεργαστή.  

Μορφή απινίδωσης : διφασική, κλιμακούμενη μεταβλητή ενέργεια. 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά  

1. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου και μπαταρία (επαναφορτιζόμενη), 50 απινιδώσεις μέγιστης 

ενέργειας ή 4 ώρες ηλεκτροκαρδιογραφήματος  

2. Χειροκίνητη λειτουργία, λειτουργία καρδιοανάταξης και λειτουργία σε συγχρονισμό με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Λειτουργία AED. 

3. Απεικόνιση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και προαιρετικά ένδειξη τιμών SpO2 μέσω «paddles» 
ή ηλεκτροδίων. Να δείχνει τους καρδιακούς παλμούς και τη διαθέσιμη ενέργεια. Έγχρωμη 

οθόνη τουλάχιστον 5,5’’ 

4. Χρόνος φόρτισης στα 200 J, κατά μέγιστο 8 δευτερόλεπτα  
5. Ενέργεια:  0 – 200 joules  

6. Ιστορικό περιστατικών  
7. Paddles : Συνήθους τύπου, με κουμπί χειροκίνητης ή αυτόματης καταγραφής, για ενήλικες 

και παιδιά. Να διατίθενται με καλώδιο μεγάλου μήκους 
8. Ενδείξεις φόρτισης / ετοιμότητας  

9. Αντιστάθμιση αντίστασης 

10. Θερμικός εκτυπωτής για την καταγραφή των απεικονιζόμενων παραμέτρων  
11. Μνήμη για αρχειοθέτηση τουλάχιστον 40 περιστατικών, με δεδομένα ημερομηνίας και ώρας  

C2C00 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Για όλες τις ομάδες ηλικιών άνω των 10 ετών. Χειροκίνητος ασκός ανάνηψης, χωρητικότητας 
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περίπου 1,5 λίτρου, κατασκευασμένος από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο εισόδου οξυγόνου με 
βαλβίδα μη-επανεισπνοής. Με μία προσωπίδα μεγέθους 5 και μία προσωπίδα μεγέθους 4, που 

μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο αποστείρωσης.  

C2C01 

 

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 

Χειροκίνητος ασκός ανάνηψης, χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρου, κατασκευασμένος από βινύλιο. 

Πλευρικό στόμιο εισόδου οξυγόνου με βαλβίδα μη-επανεισπνοής. Με μία προσωπίδα μεγέθους 2 
και μία προσωπίδα μεγέθους 3, που μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο αποστείρωσης.  

C2L00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ 

Σετ αποτελούμενο από μία λαβή με ψυχρό φωτισμό αλογόνου, ένα γωνιώδη λαρυγγικό 
καθρέφτη, ένα οφθαλμοσκόπιο, ένα ωτοσκόπιο και ένα γλωσσοπίεστρο. 

Η λαβή να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ μέταλλο με ανθεκτικό αντιολισθητικό τελείωμα και 
να διαθέτει διακόπτη on/off. Το ωτοσκόπιο να διαθέτει μετακινούμενο φακό εστίασης. Να 

προσφερθεί με συλλογή φακών, τουλάχιστον από 2 έως 5 mm. Το οφθαλμοσκόπιο να διαθέτει 

δυνατότητα αντιστάθμισης διαθλαστικών σφαλμάτων μεταξύ +20D έως και -20D με μηχανισμό 
δακτύλου. Δίσκος ελέγχου παραθύρου με έκκεντρο ανιχνευτή σταθεροποίησης, δέσμη ωχράς 

κηλίδος και ευρυγώνια δέσμη. Να προσφερθεί μέσα σε ειδική θήκη. 

C2P10 ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ ΡΥΘΜΟΥ/ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 

Αναίμακτη μέτρηση πίεσης, καρδιακού ρυθμού και μέσης αρτηριακής πίεσης  

Να περιλαμβάνει παλμικό οξύμετρο, θερμόμετρο και ενσωματωμένο εκτυπωτή.  

Απλός προγραμματισμός, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και απεικόνιση της κυματομορφής 

πληθυσμογραφήματος. 

Να χρησιμοποιεί τη ταλαντωσιμετρική μέθοδο για το προσδιορισμό της συστολικής και 

διαστολικής πίεσης, της μέσης αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού με τεχνολογία 

διπλού σωλήνα.  

Ο κατασκευαστής να έχει εξασφαλίσει έγκριση για χρήση σε υπερτασικούς και υποτασικούς 

ασθενείς. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό απόρριψης ψευδών ευρημάτων λόγω κινήσεων των 
ασθενών. 

Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης μέτρησης της πίεσης, μέτρησης της πίεσης, 

προγραμματιζόμενους συναγερμούς και ενσωματωμένη μνήμη. 

Διασύνδεση RS-232 με υπολογιστή για τη φόρτωση των δεδομένων του ασθενή στο δίκτυο ή τον 

υπολογιστή.  

Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος 12V. Λειτουργία με μπαταρία  

Να προσφερθεί με τη δική του ειδική τροχήλατη βάση. 

C2P11 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ  

Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, λειτουργία με ελαστική φούσκα (πουάρ). Βαθμονομημένο από 0-

300 mm Hg. Πλήρες με περιχειρίδα ενηλίκων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και κουτί 
μεταφοράς.  

C2P12 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ  

Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, λειτουργία με ελαστική φούσκα (πουάρ). Βαθμονομημένο από 0-
300 mm Hg. Πλήρες με περιχειρίδα παίδων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και κουτί 

μεταφοράς.  

C3A01 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Σωληνοειδές πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα με δύο σταθερά ανοξείδωτα ράφια και 

περιστρεφόμενους τροχίσκους. Διαστάσεις περίπου 850 (ύψος) Χ 750 (πλάτος) Χ 500 (βάθος) 
mm.  

C3I04 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm. Να 
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συνοδεύεται από ασφαλιζόμενα συρτάρια. Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς. 4 συρτάρια περίπου 
15 cm. με εσωτερικά χωρίσματα. Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση με 

εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης. Τροχίσκοι  125 
mm., με 2 φρένα και προφυλακτήρες.  

Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:  

- Περιστρεφόμενος δίσκος απινίδωσης  
- Βάση δοχείου οξυγόνου 

- Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων 
- Στατώ ορού με προσαρμοζόμενο ύψος  

- Πίνακας ανάνηψης  

- Αποσπώμενος δίσκος σημειώσεων  
- Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων 

C3L01 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ  

Αντλία κενού, αποκλειστικώς μη ελαιολιπαινόμενη. Να περιλαμβάνει τα εξής: 

- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών.  

- Προστασία κατά τυχαίας εισρόφησης υγρών εντός της αντλίας  
- Εύρος κενού 0-635 mm Hg περίπου, μετρητή κενού, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης κενού  

- Δυνατότητα αναρρόφησης περίπου 35 λίτρα ανά λεπτό  
- Φίλτρο κατά των βακτηρίων στην είσοδο της συσκευής. Χειρολαβή μεταφοράς  

- Βαθμονομημένο δοχείο αναρρόφησης 1 λίτρου, με διακοπή υπερχείλισης, φιάλη υπερχείλισης 

με πρόσθετη προστασία υπερχείλισης 
- Σωληνώσεις και στόμιο αναρρόφησης 

- Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με εκκρίματα να είναι αποστειρώσιμα σε κλίβανο.  

C4J10 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΤΥΠΟΥ LED  

Ένταση φωτός τουλάχιστον 50.000 lux στα 50 cm. Θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.500ºΚ. 

Διάμετρος φωτεινού πεδίου τουλάχιστον 10 cm στα 50 cm. Βραχίονας διπλής άρθρωσης, ακτίνα 
περίπου 100 cm από τον τοίχο, προσαρμογή ύψους περίπου 80 cm. Προσαρμοζόμενη κεφαλή 

λαμπτήρα οριζοντίως και καθέτως. Ενσωματωμένος μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου. 
Χρόνος διάρκειας ζωής λαμπτήρων LED τουλάχιστον 20.000 ώρες.  

Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για τοποθέτηση σε τοίχο. 

D3M04 ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

Πτυσσόμενου τύπου. Σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, με φινίρισμα χρωμίου. Κάθισμα, πλάτη 

και βραχίονες, με επένδυση βινυλίου. Προσαρμοζόμενα υποπόδια, λαβές ώθησης, εμπρόσθιοι 

περιστρεφόμενοι τροχίσκοι, φρένα. Βάθος καθίσματος περίπου 45 cm. Από τη συνολική ποσότητα 
(8 τεμάχια), 2 πολυθρόνες θα έχουν εύρος  51 cm, 3 πολυθρόνες εύρος 45 cm, 2 πολυθρόνες 

εύρος 43 cm και μία πολυθρόνα εύρος 41 cm. 

D4A10 ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Συσκευή παραγωγής λευκού φωτός για την αντιμετώπιση περιπτώσεων συναισθηματικής 

διαταραχής. 

Ένταση: 10.000 Lux, Χρωματική Θερμοκρασία, τουλάχιστον 4.000 Kelvin 

Φίλτρο ασφαλείας UV, τουλάχιστον 99%. Αντιθαμβωτικό σύστημα διάχυσης φωτισμού. 

Σύστημα στήριξης (stand), ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και γωνία. 

 

E0G00 ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ Ο2, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ – ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Να προσαρμόζεται σε φιάλες οξυγόνου. Ενσωματωμένη βαλβίδα μείωσης και ένδειξη 

περιεχομένου κυλίνδρου. Ροόμετρο βαθμονομημένο σε λίτρα ανά λεπτό με βήμα ενός λίτρου. 
Ρυθμιζόμενη ροή, εύρος ρύθμισης 0-15 λίτρα/λεπτό. Προσαρμογέας για την τοποθέτηση 

υγραντήρα και αφαιρούμενος, αποστειρούμενος υγραντήρας. Να συνοδεύεται από κλειδί 

σύσφιξης. 

Κατάλληλη τροχήλατη βάση και δύο φιάλες οξυγόνου, χωρητικότητας 10 lt περίπου.  
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Ε0Ρ10 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ  

Αναπνευστήρας σταθερού όγκου, χρονορυθμιζόμενος, για ελεγχόμενο αερισμό.  

Τρόποι λειτουργίας: Ελεγχόμενος αερισμός, Υποβοηθούμενος – Ελεγχόμενος αερισμός, SIMV, 
PSV, CPAP. Δυνατότητα αερισμού προσαρμοζόμενου ΡΕΕΡ και περιορισμού πίεσης.  

Μείκτης για τη ρύθμιση των τιμών συγκέντρωσης οξυγόνου μεταξύ τουλάχιστον 40% και 100%.   

Μανόμετρο αναπνευστικής οδού, Έλεγχος Μέγιστης  πίεσης, μέσης πίεσης, ΡΕΕΡ, συχνότητας.  

Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χρόνο ζωής τουλάχιστον 6 ώρες  

Να συνοδεύεται από ιμάντες μεταφοράς, στήριγμα φορητής φιάλης, μειωτήρα πίεσης Ο2 και 
κύλινδρο οξυγόνου 2 λίτρων.  

E4H04 ΜΟΝΙΤΟΡ, ΦΟΡΗΤΟ, 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή, τουλάχιστον τεσσάρων (4) καναλιών, κατάλληλο για μεταφορά 

ασθενών. Σχεδίαση πλήρως ψηφιακή, ανοιχτής τεχνολογίας.  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Απεικόνιση κυματομορφών και ψηφιακή ανάγνωση επιλεγόμενων παραμέτρων, δυνατότητα 

σύνδεσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε δεύτερο κανάλι 
2. Μετρούμενες παράμετροι – κυματομορφές : Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) / Καρδιακός 

Ρυθμός (HR) / Αναίμακτη πίεση (NIBP) / Κορεσμός Οξυγόνου (SaO2) / Θερμοκρασία (Τ) / 
Παραμέτροι Αναπνοής (Resp.) / CO2  

ECG \ HR \ NIBP \ SaO2 \ T \ Resp\CO2 

3. Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 10’’ 
4. Μπαταρία για 2 περίπου ώρες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Περίοδος καταγραφής τάσεων (Trends) με δυνατότητα επιλογής, για διάστημα τουλάχιστον 

1-24 ώρες και διακριτική ικανότητα 1 λεπτού. Δυνατότητα ανάκλησης δεδομένων 
προηγούμενου ασθενούς.  

2. Επεξεργασία – εκτίμηση διαφόρων παραμέτρων - δεικτών  

3. Ανάλυση αποθηκευμένων παραμέτρων (ανάλυση αρρυθμιών όλων των τύπων, σε 
τουλάχιστον τρεις απαγωγές ΗΚΓ συγχρόνως κ.λπ.) 

4. Δυνατότητα «παγώματος» εικόνας για τη μελέτη συμβάντος στην παγωμένη κυματομορφή.    

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ :  

Προκαθορισμένοι / Προγραμματιζόμενοι ιατρικοί συναγερμοί, σε 3 τουλάχιστον επίπεδα και επίσης 

τεχνικοί συναγερμοί.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΦΙΛΤΡΑ:  

1. Προστασία ασθενούς κατά ηλεκτρικών ατυχημάτων (πρότυπο IEC 601-1) 

2. Προστασία κατά απινιδισμού (προστασία R/F) 

3. Ειδικό φιλτράρισμα για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών ψευδών καταγραφών (πρότυπο ΕΝ 

601-1-1-1-2)  

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ : 

Καλώδια και παρελκόμενα πολλαπλών χρήσεων για όλες τις παραμέτρους.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet (με καλώδιο ή ασύρματα) για την επεξεργασία 
δεδομένων και επικοινωνία με Κεντρικούς Σταθμούς. Δυνατότητα Εξαγωγής δεδομένων σε 

HIS/CIS  με HL7. 
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Ε5Β00 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ηλεκτροκαρδιογράφος δώδεκα καναλιών για ταυτόχρονη καταγραφή έως και 12 απαγωγών, 
τουλάχιστον 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

-  Συνεχής καταγραφή 12 καναλιών σε πραγματικό χρόνο  

- Απεικόνιση 6 ή 12 καναλιών σε έγχρωμη οθόνη LCD – δυνατότητα επιλογής της μορφής 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

- Λογισμικό για μέτρηση και ερμηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Εκτενής καταγραφή αρρυθμίας. 

Μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 100 ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. 

- Δυνατότητα επικοινωνίας με Καρδιολογικό Σύστημα Κλινικής Πληροφορικής για μεταφορά 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών. 

-  Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 

- Ψηφιακός καταγραφέας με επιλεγόμενη παρουσίαση ταυτόχρονων καταγραφών. Εκτύπωση 

όλων των καναλιών σε χαρτί μεγέθους Α4.  

-   Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο  

-   Μετρήσεις εγχειριδίου χρήστη 

- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για περίπου 50 ηλεκτροκαρδιογραφήματα ή τουλάχιστον 30 
λεπτά συνεχούς καταγραφής  

-  Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό μόνιτορ – εξαγωγή σε μορφή PDF 

-  Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-2-51 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Καλώδιο τροφοδοσίας, ηλεκτρόδια  

- 100 φύλλα χαρτιού, καλώδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος με ακροδέκτες με δυνατότητα 

επιμέρους αντικατάστασης.  
- Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστή, με βραχίονα για τη συγκράτηση των καλωδίων των 

ακροδεκτών   

E5D00 ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Αυτόματο σύστημα, ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή, 32 καναλιών καταγραφής, με σήμα 

βαθμονόμησης για όλα τα κανάλια. Δυνατότητα απόρριψης λανθασμένου σήματος. Δυνατότητα 
τροποποίησης παραμέτρων, όπως χρόνος, ταχύτητα, ενίσχυση. 

Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αντιστάσεων και ελέγχου της καταγραφής είτε από το 

λογισμικό είτε απ’ ευθείας από τη Μονάδα Ενισχυτών (Head Box).  

Να υπάρχει οπωσδήποτε φίλτρο αποκοπής της συχνότητας δικτύου off, 50 / 60 Hz (Notch Filter).  

Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού δειγματοληψίας (sampling rate) για κάθε κανάλι 
ενίσχυσης ξεχωριστά. 

Το λογισμικό ΗΕΓφίας να περιλαμβάνει εφαρμογή αυτόματης ανίχνευσης αιχμών και επιληπτικών 

κρίσεων (spike & seizures detection).  

Να διαθέτει σύστημα ανατομικού οδηγού για την εύκολη και ακριβή τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων σύμφωνα με τα επιλεγόμενα montages. 

Να διαθέτει λίστα σχολίων (μάτια ανοιχτά, μάτια κλειστά κλπ.) η οποία να είναι 

παραμετροποιήσιμη.  

Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής (export) του ΗΕΓφήματος και ανάγνωσης αυτού σε 

οποιοδήποτε Η/Υ. 

Να περιλαμβάνει σύγχρονο και σταθερό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ασθενών (SQL 
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Database) με λειτουργίες αναζήτησης και αρχειοθέτησης ασθενών. 

Το λογισμικό Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας να βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα ΜS Windows 

 Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης σε τουλάχιστον 64 κανάλια 

 A/D μετατροπή τουλάχιστον 16 bit. 

 Επίπεδο στάθμης εσωτερικού θορύβου: κατά μέγιστο 1,5 μV pk-pk, στην ευρύτερη ζώνη 

συχνοτήτων. 

 Ευαισθησία (Sensitivity): 1- 500 μV/mm περίπου  

 Εύρος ζώνης συχνοτήτων (Bandwidth): έως 500Hz περίπου  

 Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων (Low Filters): έως 19 seconds περίπου 

 Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων (High Filters): off - 1500 Hz περίπου  

 Αντίσταση Εισόδου (Input Impedance): > 100 MΩ  

 Ρυθμός δειγματοληψίας (Sampling Rate): έως 2000Hz περίπου  

 Λόγος απόρριψης κοινού σήματος (CMRR): > 115 dB  

Η λειτουργία του συστήματος να βασίζεται σε ισχυρό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (desktop) του 

οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: Intel i5 processor, RAM 
4GB, 2 x HDD 1 ΤB, Οθόνη 23'', Εκτυπωτή LaserJet υψηλής ανάλυσης.  

Με τροχήλατο μεταφοράς (του ίδιου κατασκευαστή με το σύστημα). 

Πλήρες με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των 

αρχικών αναλωσίμων. 

Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για «brain mapping», «μελέτες ύπνου» κ.λπ. 

  

E5E00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Αυτόματο σύστημα, ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή, με «modular» δομή, για μελλοντικές 

επεκτάσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Ηλεκτρομυογράφος θα πρέπει να:  

 Είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Είναι τουλάχιστον τριών (3) καναλιών. 

 Είναι κατάλληλος για εγγραφή , ανάγνωση Ηλεκτρομυογραφήματος, Αγωγής Νεύρου, και 

Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών. 

 Έχει την δυνατότητα αναβάθμισης σε εξετάσεις ακουστικών και οπτικών προκλητών 
δυναμικών (ΑΕR, VEP). 

 Να διαθέτει λογισμικό για όλες τις τυπικές διαδικασίες (F-wave,H-reflex,blink reflex 
P300,QEMG, etc.), καθώς επίσης και δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη.  

 Διαθέτει κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για όλα τα 
κανάλια. 

 Διαθέτει Η/Υ τελευταίας γενιάς (χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον: Intel i5 processor, RAM 
4GB, 2 x HDD 1 ΤB, οθόνη 23’’) και έγχρωμο εκτυπωτή laser.    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΟΥ  

 Θόρυβος < 0,7 μV rms.  
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  CMRR > 100dB. 

 Αντίσταση εισόδου > 100 ΜΩ. 

 High filter 20Hz-20KHz. 

 Low filter 0.2Hz-5KHz.   

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 Ο Ηλεκτρομυογράφος θα συνοδεύεται με προκαλωδιωμένο τρόλεϊ το οποίο θα παρέχει 

στο εσωτερικό του όλες τις καλωδιώσεις, συνδέσεις, τροφοδοτικά, καθώς και τον 
μετασχηματιστή απομόνωσης παροχής ρεύματος. Το τρόλεϊ θα είναι του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου και θα είναι πιστοποιημένο με CE .  

 Πέντε (5) καλώδια για ΗΜΓ επιφάνειας. 

 Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μιας χρήσης για καταγραφή, τεμάχια (100) εκατό.  

 Προσαρμοζόμενα ηλεκτρόδια δαχτύλου. 

 Ηλεκτρόδια ερεθισμού, δύο (2). 

 Ομοκεντρικές βελόνες μιας χρήσεως, τεμάχια (100) εκατό. 

 Βελονοκάτοχο. 

 Ηλεκτρόδιο γείωσης.  

 Gel αγωγιμότητας, τεμάχια (10) δέκα.   

 

E5D25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ 

 Κατάλληλο για ενήλικες. Καταγραφή απνοιών/υπαπνοιών με υψηλό λόγο σήματος/θόρυβο. Να 

διακρίνονται τα καρδιακά από τα αναπνευστικά συμβάντα. 

 Κανάλια: 

2 x κανάλια ΗΚΓ (ή ΗΕΓ ή ΕΜΓ - όχι απαραιτήτως όλα μαζί). 

1 x οξυμετρία – SpO2. 

2 x ενεργότητα κάτω άκρων. 

1 x πίεση μάσκας/μύτης (Flow Pressure / CPAP). 

1 x θέση σώματος. 

1x Respiratory Effort (RIP) – θώρακος και κοιλίας. 

1 x Audio recording. 

1 x ροχαλητό. 

 Με πλήρες λογισμικό για λεπτομερή μελέτη απνοιών/υπαπνοιών (SDB, κλπ.). Να δίνεται ο 

συντελεστή άπνοιας-υπάπνοιας (ΑΗΙ) και να αναλύεται ο περιορισμός της ροής. Ο ΑΗΙ να 

μπορεί να υπολογισθεί και σε περίπτωση απώλειας του σήματος της ροής, από το σήμα 
μεγάλης ακρίβειας της RIP (respiratory effort). 

 Άμεσα αποτελέσματα μελέτης ύπνου. 

 Χρόνος καταγραφής: > 24 ώρες.  

 Χωρητικότητα αποθήκευσης: τουλάχιστον 1 GByte.  

 Ανάλυση 32 bit /12,50 μV/LSB. 

 Πλάτος σημάτων καταγραφής: 0,05-70 MHz.  

 Sampling rate: 2.000 Hz. 

 

H3A01 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 

Δύο τμήματα παρατήρησης με μηχανισμούς συγκράτησης ακτινογραφίας σε όλο το πλάτος. 

Επιτοίχιο, με διαφώτιστο πλαστικό υλικό. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα εγκατάστασης και 
στερέωσης. Συνολικό μέγεθος : κατά προσέγγιση 550 (ύψος) x 750 (πλάτος) x 160 (βάθος) mm. 

Με διακόπτη on/off και δύο ξεχωριστούς διακόπτες για  ρύθμιση φωτεινότητας. 
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H6B08 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ 

Φορητό υπερηχοτομογράφος, γενικής χρήσης, μικρού όγκου και βάρους (κατά μέγιστο 8 κιλά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ενσωματωμένης μπαταρίας), σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, με 
εργονομική τροχήλατη βάση, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση: 

1. B- mode Mode (single & dual). 

2. M- mode. 

3. B/M-Mode 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασική διαγνωστική μονάδα όπως περιγράφεται  

2. Ηχοβόλος κεφαλή γραμμικής σάρωσης (Linear probe) ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5-9MHz)  
3. Ηχοβόλος κεφαλή τεχνολογίας convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5MHz)  

4. Ασπρόμαυρος (B/W) εκτυπωτής (printer). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital beam former). Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική 

τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης 

(διακριτικής ικανότητας).  

2. Να διαθέτει συχνότητες: Phased Array (2-12 MHz), Linear Array (3-12 MHz), Convex (2-8 
MHz). 

3. Απεικόνιση σε βάθος άνω των 30 cm. 
4. Ταχύτητα εναλλαγής εικόνας ( frame rate) τουλάχιστον 1000 frames/sec. 

5. Δυναμικό εύρος (dynamic range) τουλάχιστον 150 db. 
6. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης (zoom) πραγματικού χρόνου. 

7. Επίπεδα διαβάθμισης του γκρι. 

8. Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση 
της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

9. Συστήματα (compound imaging)-ειδικά φίλτρα για την βελτίωση της απεικόνισης δύο 
διαστάσεων και για την μείωση των θορύβων που εμπεριέχονται στις υπερηχογραφικές 

εικόνες και να είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις κεφαλές. 

10. Επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη (post processing). 
11. Μετρήσεις και υπολογισμοί: Απόσταση. Επιφάνεια, Περίμετρος, Όγκος, Γωνία, Ταχύτητα, 

Καρδιακός ρυθμός, Λόγος. 
12. Ο ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης να διαθέτει τουλάχιστον 15000 ψηφιακά κανάλια 

επεξεργασίας 

13. Έγχρωμη επίπεδη (TFT) οθόνη τουλάχιστον 15’’, τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων υψηλής 
ευκρίνειας. 

14. Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων (video). 
15. Δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας επί τουλάχιστον 60 λεπτά με ενσωματωμένη μπαταρία. 

16. Δυνατότητα ταχύτατου χρόνου επανεκκίνησης μεταξύ εξετάσεων. 
17. Πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων. 

Μονάδα σκληρού δίσκου  

Οδηγός DVD/CD. 

USB/Flash drive. 
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση: 

- Πλήρες πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM. 

- Δυνατότητα σύνδεσης με περιφερικές μονάδες αποθήκευσης. 

 

K0I02 

ΕΡΜΑΡΙΟ – ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ερμάριο για αποθήκευση οργάνων, εργαλείων και ιατρικού υλικού. Το άνω τμήμα να διαθέτει δύο 

γυάλινες θύρες, με δυνατότητα κλειδώματος και τρία ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια. Το κάτω 

τμήμα να διαθέτει δύο μεταλλικές θύρες, με δυνατότητα κλειδώματος και ένα ρυθμιζόμενο καθ’ 
ύψος ράφι. 

Κατασκευή από χαλύβδινα φύλλα, βαμμένα με εποξειδική βαφή. Ρυθμιζόμενα πόδια. 

Κατά προσέγγιση διαστάσεις : 190 (ύψος) x 90 (πλάτος) x 45 (βάθος) cm. 

 

K0I10 

ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

Ειδικά σχεδιασμένο για την αποθήκευση φαρμακευτικού υλικού. Οι πόρτες να κλειδώνουν και να 

ανοίγουν έως 270ο. Κατασκευασμένο από μη τοξικό υλικό.  
Ράφια διαμορφωμένα από ABS, με δυνατότητα να φιλοξενούν περίπου 50 αφαιρούμενες και 

ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος εσωτερικές θήκες (πλαστικά δοχεία). Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 

ράφια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 
Να διαθέτει εσωτερικό χώρισμα με ιδιαίτερη κλειδαριά, για την τοποθέτηση ναρκωτικών ουσιών. 

Συνολικές διαστάσεις καμπίνας, κατά προσέγγιση, 90(Π) Χ 60(Β) Χ 190(Υ) cm». 
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ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 
 

    
 

ΤΕΣΤ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ελληνικό WISC V  (6-17 ετών), D. Wechsler 1 

2 Ελληνικό WIPSI III 1 

3 Τεχνικό Εγχειρίδιο WIPSI III 1 

4 
Αθηνά Τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης, Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, Α. 

Καλαντζή-Αζίζι, Ν. Δ. Γιαννίτσας 
2 

5 
Standard Progressive Matrices (CPM & CVS) του Raven . Μη λεκτικό τεστ 

ευφυΐας, ενδείκνυται για παιδιά νηπιαγωγείου, αλλοδαπά, με νοητική 
καθυστέρηση που δε μπορούν να ανταποκριθούν στο WISC 

1 

6 Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης ΔΕΠΥ   3 

7 Προβλητικές Δοκιμασίες T.A.T και C.A.T. – Εγχειρίδιο 2 

8 Children’s Apperception Test – C.A.T. 2 

9 Thematic Apperception Test – T.A.T.  2 

10 CARS-2, Childhood Autism Rating Scale, 2nd edition 2 

11 Δοκιμασία  Γλωσσικής  Αντίληψης και  Έκφρασης  2 

12 
ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (Catherine 

Lord, PhD, Michael Rutter, MD, et al.).  
1 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΟΥ Ψ-Τ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

 

1. ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αριθμός μονάδων 1 

Κατασκευαστής / Μοντέλο ΝΑΙ 

Πλαίσιο κατάλληλο για να εγκατασταθεί σε ικρίωµα (Rack) 19’’ ΝΑΙ 

CPU ≥ Intel Xeon E5-2600 v3 

Ταχύτητα CPU ≥ 2,4 GHz 

Αριθμός επεξεργαστών CPU ≥ 2 

Διαθέσιμοι πυρήνες επεξεργαστή ≥ 8 

Δυνατότητα αναβάθμισης CPU ΝΑΙ 

Υποδοχές μνήμης ≥ 12 RDIMM 

Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης ≥ 64 GB 

Δυνατότητα επέκτασης μνήμης ≥ 256 GB 

Κάρτες δικτύου1GbE ≥ 2 

DVD-RW SATA (internal) ΝΑΙ 

Τροφοδοτικό hot plug ΝΑΙ 

Αριθμός Τροφοδοτικών ≥ 2 

Εσωτερικές συνδέσεις PCI Express ≥ 2 

Συνδέσεις USB 2.0 ≥ 2 

Συνδέσεις USB 3.0 ≥ 2 

Αριθμός σκληρών δίσκων  ≥ 3 

Τύπος δίσκων SAS 12Gbps ΝΑΙ 

Χωρητικότητα κάθε δίσκου (GB) -  

Συνολική χωρητικότητα (TB) 

χωρητικότητα 

  ≥600 GΒ 

≥ 1,2 TΒ 

Συνολική χωρητικότητα (TB) για Servers σε διάταξη RAID 5 ή RAID 10   ≥ 3,6 TΒ 

Ελεγκτής δίσκων που υποστηρίζει SAS 12Gbps  ΝΑΙ 

 Hardware υποστήριξη RAID levels 0,1,5,6,10,50,60  ΝΑΙ 

 Ενσωμάτωση σε ειδικό “σασί” με δυνατότητα αφαίρεσης ενώ το   

σύστημα είναι σε λειτουργία (hot swap) 
 ΝΑΙ 

Οθόνη έγχρωμη TFT-LCD ≥ 19 ιντσών 

Ελληνολατινικό πληκτρολόγιο με αριθμό πλήκτρων ≥ 101 και 

χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες 

ΝΑΙ 

Wheel Mouse Optical, Microsoft συμβατό με υποδοχή USB ΝΑΙ 

Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας NAI 

Tο σύστημα θα παραδοθεί με εγκατεστημένη άδεια Windows 

Server 2012 R2 Standard Edition 64bit με 61 άδειες χρηστών. 

ΝΑΙ 

Συντήρηση on site του server και της οθόνης σε έτη (αποκατάσταση 

βλάβης στον τόπο εργασίας, αν δεν είναι δυνατό το παραπάνω, 

μεταφορά από και προς τους χώρους της εταιρείας για την 

αποκατάσταση της βλάβης χωρίς επιπλέον χρέωση) 

≥5 
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Ο προμηθευτής εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του προσωπικού 

υπολογιστή με όλα τα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε 
πλήρη λειτουργία 

NAI 

Πιστοποίηση CE & ISO 9001 NAI 

 

 

 

 

  

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS) ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αριθμός μονάδων 1 

Κατασκευαστής / Μοντέλο ΝΑΙ 

Τρόπος λειτουργίας Line Interactive 

Μέγιστη Ισχύς 6000VA / 4200W 

Τάση λειτουργίας εισόδου/εξόδου 230V 

Συχνότητα εισόδου/εξόδου 50Hz 

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σειριακής (RS-232) και RJ-45 

10/100 Base-T 

ΝΑΙ 

Έξοδοι IEC 320 C13 ≥ 8 

Έξοδοι IEC 320 C19 ≥ 2 
 

Αυτονομία σε πλήρη φόρτιση ≥ 15 min 

Αυτόματος έλεγχος κατάστασης μπαταρίας ΝΑΙ 

Μπαταρίες Maintenance-free sealed Lead-Acid ΝΑΙ 

Μπαταρίες Hot-Swappable ΝΑΙ 

Επαναφορά από υπερτάσεις χωρίς ανάγκη αλλαγής ασφάλειας ΝΑΙ 

Το σύστημα θα παραδοθεί με τουλάχιστον τέσσερα (4) καλώδια 

2 μέτρων έκαστο, με τύπο σύνδεσης από τη μια πλευρά C13 και 
C14 από την άλλη, για τη διασύνδεση συσκευών 

ΝΑΙ 

Εγγύηση - Συντήρηση on site των UPS σε έτη (αποκατάσταση βλάβης 

στον τόπο εργασίας, αν δεν είναι δυνατό το παραπάνω, 
μεταφορά από και προς τους χώρους της εταιρείας για την 
αποκατάσταση της βλάβης χωρίς επιπλέον χρέωση) 

5 
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3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PC) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αριθμός μονάδων 35 

Όλα τα μέρη του συστήματος (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο και 
ποντίκι) θα πρέπει να είναι της ίδιας διεθνούς κατασκευάστριας εταιρίας, η 
οποία και θα αναγράφεται εμφανώς πάνω στα κιβώτια συσκευασίας   

ΝΑΙ 

Όλα τα επιμέρους είδη του ζητούμενου εξοπλισμού και τα υποσυστήματά 
τους πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 

ΝΑΙ 

Το προσφερόμενο σύστημα να έχει ανακοινωθεί μέσα στο χρονικό 
διάστημα των τελευταίων 18 μηνών (από την ημερομηνία της 
διακήρυξης). 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση περί απόσυρσης ή 
αντικατάστασής του (End-of-Life). 

ΝΑΙ 

Να προσφέρεται πενταετής εγγύηση από τον κατασκευαστή με επιτόπια 
ανταπόκριση την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για το σύνολο της 
προμήθειας (5 Year Onsite Next Business Day service). Κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης όλες οι εργασίες, τα ανταλλακτικά και τυχόν μεταφορές ή 
αντικαταστάσεις θα παρέχονται χωρίς καμία χρέωση.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που 
εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός 
του χρόνου της εγγύησης ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από 
επιτροπή παραλαβής και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών.   

ΝΑΙ 

Κατασκευαστής / μοντέλο Να αναφερθούν 

Πλαίσιο Mini Tower ή SFF ΝΑΙ 

Αναβαθμιζόμενο (Flash) BIOS, Μητρικής με προστασία πρόσβασης ΝΑΙ 

Μητρική με Ενσωματωμένους ελεγκτές  SATA   ΝΑΙ 

Μητρική με PCIe x 16 ≥ 1 

Μητρική με DIMM Slots ≥ 2 

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 16 GB 

Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης ≥ DDR4 

Κατασκευαστής Επεξεργαστή  Intel Core 

Τεχνολογία Επεξεργαστή ≥ i5 8ης γενιάς  

Ταχύτητα Επεξεργαστή ≥ 3.6 GHz 

Λανθάνουσα μνήμη (cache) ≥ 6MB 

Αριθμός πυρήνων Επεξεργαστή ≥ 4 

Τεχνολογία Μνήμης (RAM) ≥ DDR4 

Data rate (MT/s) / module Μνήμης (RAM) ≥ 2400 

Μέγεθος Μνήμης (RAM) ≥ 8GB (1x8GB) 

Θύρες NIC  RJ45 

Θύρες Audio In ≥ 1 

Θύρες Audio Out ≥ 1 

Θύρες USB 2.0 & USB 3.X (συνολικά) ≥ 6 

Θύρες USB 2.0 ή 3.Χ στη μπροστινή όψη ≥ 2 

Θύρες USB 3.Χ ≥ 2 

Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Σκληρού Δίσκου ≥ 7200 

Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA 

Χωρητικότητα (GB) Σκληρού Δίσκου ≥ 500 

Εσωτερικός οδηγός Οπτικός Δίσκος ≥ DVD±RW 
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Τεχνολογία Οπτικού Δίσκου Dual Layer 

Ταχύτητα (Mbs/s) Ελεγκτή Δικτύου 10/100/1000 

Πρότυπο Ελεγκτή Δικτύου ΙΕΕΕ 802.3x 

Ενσωματωμένο κύκλωμα πολυκάναλου ήχου Ελεγκτή Ήχου ΝΑΙ 

Προτεινόμενος από τον κατασκευαστή Ελεγκτή Γραφικών ΝΑΙ 

Ανεξάρτητη κάρτα Ελεγκτή Γραφικών ΝΑΙ 

Τύπος Μνήμης Ελεγκτή Γραφικών ≥ GDDR3 

Μνήμη (GΒ)  Ελεγκτή Γραφικών ≥ 2 

Τύπος Σύνδεσης Ελεγκτή Γραφικών HDMI ή DP 

Πληκτρολόγιο Τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων  

ΝΑΙ 

Αριθμός πλήκτρων Πληκτρολογίου ≥ 104 

Σύνδεση πληκτρολογίου USB 

Ποντίκι (Mouse) Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ 

Ποντίκι (Mouse) Τριών πλήκτρων με ροδάκι κύλισης ΝΑΙ 

Σύνδεση Ποντικιού (Mouse) USB 

Να έχει εγκατεστημένη την τελευταία σε κυκλοφορία - κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού - έκδοση των Microsoft 
Windows Professional x64 bit ελληνικής έκδοσης. 

H εταιρία δικαιούται να ζητήσει την εγκατάσταση προγενέστερης έκδοσης 
του λειτουργικού συστήματος στο σύνολο ή σε μέρος της προμήθειας. 

ΝΑΙ 

Κάθε προσωπικός υπολογιστής θα συνοδεύεται από οπτικούς δίσκους 
ανάκτησης του λειτουργικού συστήματος 

ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Σήμανση Energy Star 6.0 ή νεότερη ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Σήμανση EPEAT  ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Σήμανση WEEE ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Σήμανση RoHS ΝΑΙ 

Υποχρεωτική Σήμανση CE του συγκεκριμένου μοντέλου που προσφέρεται. 
Το ότι τα εξαρτήματά του πληρούν το καθένα ξεχωριστά CE 
πιστοποιήσεις, δεν σημαίνει ότι και το ολοκληρωμένο σύστημα επίσης τις 
πληροί 

ΝΑΙ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές 
είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν τον πλήρη 
φάκελο της πιστοποίησης 
των προϊόντων που 
προσφέρουν, όποτε αυτός 
τους ζητηθεί 
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4. ΟΘΟΝΕΣ (Σταθμών εργασίας) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αριθμός μονάδων 35 

Κατασκευαστής / μοντέλο Να αναφερθούν 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Τεχνολογία LED-backlit LCD 

Μέγεθος διαγώνιου ≥ 23’’ 

Σχέση πλάτους προς ύψος 16:9 

Μέγιστη ανάλυση (@ 60Hz) ≥ 1920 Χ 1080 

Ονομαστική απόκριση (ms) ≤ 5 

Τυπικός λόγος αντίθεσης ≥ 1000:1 

Σύνδεση  HDMI ή DP 

Αριθμός χρωμάτων ≥ 16,7 εκατομμύρια 

OSD ρυθμίσεις ΝΑΙ 

Στη συσκευασία θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη 
σύνδεση της οθόνης με τον προσφερόμενο προσωπικό υπολογιστή 

ΝΑΙ 

Συμμορφώσεις  

Σήμανση Energy Star ΝΑΙ 

Σήμανση TCO  ΝΑΙ 

Σήμανση CE ΝΑΙ 

Να προσφέρεται πενταετής εγγύηση από τον κατασκευαστή με επιτόπια 
ανταπόκριση την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για το σύνολο της 
προμήθειας (5 Year Onsite Next Business Day service). Κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης όλες οι εργασίες, τα ανταλλακτικά και τυχόν μεταφορές ή 
αντικαταστάσεις θα παρέχονται χωρίς καμία χρέωση.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που 
εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός 
του χρόνου της εγγύησης ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από 
επιτροπή παραλαβής και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών.   

    ΝΑΙ 

Άλλες Να αναφερθούν 

 

 

5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ A4 LASER ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Αριθμός μονάδων 35 

Κατασκευαστής / Μοντέλο Να αναφερθεί 

Τεχνολογία εκτύπωσης Μονόχρωμος Laser 

Εκτύπωση Διπλής Όψης ΝΑΙ 

Μνήμη ≥  256 MB 
 

Ονομαστική ταχύτητα εκτύπωσης (σελίδες Α4 ανά λεπτό) 

 

≥  38 

Ανάλυση εκτύπωσης ≥  600 X 600dpi 

Τροφοδότης χαρτιού ≥  1Χ500 φύλλων & 1X100 

Δυνατότητα τροφοδότησης φακέλων ΝΑΙ 

 

Συνδεσιμότητα 

1xUSB 2.0 

1xEthernet 

10/100BaseTX/1000BaseT 
Μηνιαία απόδοση ≥  6.000 σελίδες 
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Παραδοτέο CD με τους drivers για λειτουργικά συστήματα 

Windows XP/7/8/10 

 

ΝΑΙ 

 

Καλώδιο USB για τη σύνδεση του με υπολογιστή 

 

ΝΑΙ 
 

Συντήρηση on site των εκτυπωτών σε έτη (αποκατάσταση βλάβης 
στον τόπο εργασίας, αν δεν είναι δυνατό το παραπάνω, μεταφορά 
από και προς τους χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της 
βλάβης χωρίς επιπλέον χρέωση) 

5 

Να κατατεθεί έγγραφη 
δήλωση του 
προμηθευτή 

 

 

 

Εγγύηση σε έτη 

5 

Να κατατεθεί έγγραφη 
δήλωση του 
προμηθευτή 

 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Ethernet  (Switch) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

  Αριθμός μονάδων  2 

Μοντέλο, ενδεικτικού τύπου «CISCO, σειρά 3750» ή ισοδύναμο αυτού 
 

ΝΑΙ 

Τα βασικά τµήµατα του εξοπλισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε 
παραγωγή από τον κατασκευαστή τους το τελευταίο εξάµηνο κατά την 
χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. 

∆ηλαδή, δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή τους ή η 
υποστήριξή τους (να µη βρίσκονται σε κατάσταση End of Support, End 
of Maintenance ή End Of Life). 

Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόµενου 
εξοπλισµού (end of life) µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό µε ισοδύναµο 
ή καλύτερο χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερµοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση 
πλήρους φορτίου για το σύνολο των µονάδων του συστήµατος µεταγωγής 
ή ανά µονάδα 

 

ΝΑΙ 

Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύµατος (σε W στα 
230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου για το σύνολο των µονάδων 
του συστήµατος µεταγωγής ή ανά µονάδα 

 

ΝΑΙ 

Υποστηριζόµενα Πρότυπα  

10 Base T (IEEE 802.3), 100 Base TX (IEEE 802.3u), 

1000 Base T (IEEE 802.3ab), Flow Control – full duplex on all ports 
(IEEE 802.3x), Spanning Tree Protocol 

(IEEE 802.1D), Virtual LANs (IEEE 802.1Q) 

 

 

ΝΑΙ 

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Αριθµός Θυρών Ethernet 10/100/1000Base-T (auto sense) ≥ 24 

Αριθµός θυρών Gigabit Ethernet που υποστηρίζονται στον µεταγωγέα 
µε χρήση οπτικού µετατροπέα και προσφέρονται. Να αναφερθεί ο 
µέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός θυρών. 

 

>=2 
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Να αναφερθεί ο αριθµός διευθύνσεων MAC που υποστηρίζονται 
στον πίνακα προώθησης 

 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο αριθµός υποστηριζόµενων VLANs >=1000 

Να αναφερθεί η ταχύτητα προώθησης πακέτων µεγέθους 64 bytes (σε 
εκατοµµύρια πακέτα το δευτερόλεπτο – Mbps) 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο ρυθµός µετάδοσης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 
(backplane bandwidth) σε Gbps 

>=160 Gbps 

Υποστήριξη προσθήκης και διαµόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του 
µεταγωγέα 

 

NAI 

Υποστήριξη αποµόνωσης των θυρών του switch ακόµη κι εντός του 
VLAN 

 

NAI 

Λειτουργίες IP  

Υποστήριξη IPv4/IPv6 δροµολόγησης ΝΑΙ 

Υποστήριξη στατικής δροµολόγησης (static IP routing) ΝΑΙ 

Υποστήριξη δυναµικών πρωτοκόλλων δροµολόγησης. Να αναφερθούν 
ποια υποστηρίζονται (ενδεικτικά αναφέρονται RIPv2, OSPF,) 

 

ΝΑΙ 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm 
ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να µην µπορούν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου 

 

 

ΝΑΙ 
Υποστήριξη ελέγχου και περιορισµού της κίνησης των πακέτων µε 
δηµιουργία και χρήση Access Control Lists (L2, L3 & IPv4, IPv6 ACLs ) 
ανά θύρα. 

 

ΝΑΙ 

Λοιπά χαρακτηριστικά  

Πλαίσιο κατάλληλο για να εγκατασταθεί σε ικρίωµα standard 19’’ ΝΑΙ 

Να αναφερθεί ο συνολικός αριθµός καταλαµβανόµενων 

rack units (U) σε ικρίωµα. 

 

ΝΑΙ 

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως της οικογένειας CISCO 3750 ή πλήρως 
τεχνικά ισοδύναµου 

 

ΝΑΙ 

∆ιαχείριση  

Υποστήριξη: 

 πρωτοκόλλου SSH v2, 
 διαχείρισης µέσω κονσόλας ή/και σειριακής 

(modem) θύρας και δυνατότητα ελέγχου και 
παραµετροποίησης τοπικά µέσω command line interface, 

 πρωτοκόλλων SNMP v1, v2c, v3, 
TFTP ή FTP ή SFTP/SCP ή HTTP για µεταφορά αρχείων 

 

ΝΑΙ 

Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισµό 
 

ΝΑΙ 

Ενσωματωμένος HTTP-server και Web-based interface, για την 
διαχείριση της συσκευής από οποιονδήποτε απομακρυσμένο δικτυακό 
κόµβο του Internet µέσω ενός Web browser (Mozilla Firefox, Microsoft 
Internet Explorer) 

ΝΑΙ 

∆υνατότητα παραµετροποίησης των χαρακτηριστικών κάθε θύρας 
χωριστά 

 

ΝΑΙ 

Υποστήριξη πρωτοκόλλου RADIUS ή αντίστοιχου (π.χ. TACACS+) για 
την ταυτοποίηση και πρόσβαση των χρηστών 

 

ΝΑΙ 
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Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για τοπική, όσο 
και για αποµακρυσµένη διαχείριση του µεταγωγέα 

 

ΝΑΙ 

 

Συντήρηση on site των εκτυπωτών σε έτη (αποκατάσταση βλάβης στον 
τόπο εργασίας, αν δεν είναι δυνατό το παραπάνω, μεταφορά από και 
προς τους χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης 
χωρίς επιπλέον χρέωση) 

5 

Να κατατεθεί 
έγγραφη δήλωση του 
προμηθευτή 

 

 

Εγγύηση σε έτη 

5 

Να κατατεθεί 
έγγραφη δήλωση του 
προμηθευτή 

Συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις  

Να φέρουν το σήµα CE και να τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΝΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CCTV)ΤΟΥ Ψ-Τ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

 

1. Γενικά 

Στα δωμάτια του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Παίδων του Γενικού Παναρκαδικού 
Νοσοκομείου Τρίπολης “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, θα τοποθετηθούν κάμερες οι οποίες θα ελέγχονται από 
τους αρμόδιους εργαζόμενους στις θέσεις “Στάση & Εργασία Αδελφής” που βρίσκονται στο 
ισόγειο και στον 1ο όροφο.  

 Κατά τις ώρες κινήσεως ο χειριστής του κάθε συστήματος κεντρικού ελέγχου (“Στάση & 
Εργασία Αδελφής”) θα παρακολουθεί την κίνηση από την οθόνη του καταγραφικού συστήματος, 
που θα βρίσκεται στην διάθεσή του.  

2. Κάμερα Εσωτερικού Χώρου 

Η εσωτερική κάμερα θα είναι τύπου IR dome υψηλής ανάλυσης 2 MPixels, true day/night 
(ICR). Η λειτουργία της κάμερας θα είναι έγχρωμη όσο ο φωτισμός της σκηνής παραμένει σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, όταν όμως ο φωτισμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε θα 
ενεργοποιούνται τα ενσωματωμένα υπέρυθρα leds και η λήψη της κάμερας θα γίνεται 
ασπρόμαυρη. 

H μέγιστη ανάλυση της κάμερας θα είναι 2 MPixels τόσο στην έγχρωμη λειτουργία όσο και 
στην ασπρόμαυρη. Η κάμερα θα έχει την δυνατότητα λήψης εικόνας στο απόλυτο σκοτάδι με την 
ενεργοποίηση των υπέρυθρων IR leds, εμβέλειας μέχρι 50m. Η ένταση των υπέρυθρων Leds θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την εστιακή απόσταση του φακού.  Επιπλέον θα διαθέτει 
φακό μεταβλητής εστίασης 2.7-12mm τύπου motorized Varifocal Lens. 

Η κάμερα θα είναι συμβατή με ομοαξονικό καλώδιο τύπου RG-59 & RG-11 μέσω της οποίας θα 
υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργίες: 

 Υποστήριξη ανάλυσης 1080p@ 25fps 
 Απομακρυσμένη ρύθμιση φακού motorized Varifocal Lens 
 Μεταφορά σημάτων alarm in/out 
 Μεταφορά σήματος audio in 

 Παραμετροποίηση κάμερας μέσω του OSD Menu 

3. Βασικά Χαρακτηριστικά Κάμερας 

Έξοδος σήματος :  1 Analog HD output και 1 αναλογικό CVBS 

Τύπος αισθητήρα :  1/2.8" CMOS 

Effective Pixels : 1945(H)×1097(V), 2.1Megapixel 

Frame Rate :  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P 

Ελάχιστος φωτισμός :  0.005Lux/F1.4 έγχρωμη λειτουργία, 0Lux IR on 

Απόσταση κάλυψη υπερύθρων IR 

:  Μέχρι 50m 

Φακός :  Motorized VF lens 2.7 - 12 mm / Auto iris 

Audio:  1 κανάλι audio in 

Alarm:  1 alarm in/ 1 alarm out 

Θερμαντικό στοιχείο :  Ενσωματωμένο 

Αντιβανδαλιστική προστασία :  ΙΚ10 
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Electronic Shutter Speed:  1.3s~1/30000s 

Wide Dynamic Range :  120dB 

BLC Mode :  BLC / HLC / WDR 

Smart IR :  Auto / Manual 

Noise Reduction :  2D /3D 

Gain Control :  AGC 

White Balance :  Auto / Manual 

OSD Menu:  Multi-language 

 Θερμοκρασία λειτουργίας :  -40°C ~ +60°C 

Τροφοδοσία:  AC 24V±25% / DC 12V±25% 

Πιστοποιητικά 

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), 

FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014),  

UL(UL60950-1+ CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 

 

 

 

4. Καταγραφικό FULL HD Τρι-Υβριδικό 

Το ψηφιακό καταγραφικό θα είναι τρι-υβριδικό και θα υποστηρίζει αναλογικές, Full High 
Definition 1080p αναλογικές και δικτυακές κάμερες. Θα υποστηρίζει 16 αναλογικές ή Full HD σε 
ανάλυση 1080p με ρυθμό καταγραφής 25fps και μέχρι 48 IP δικτυακές κάμερες με ανάλυσης ως 
12 MPixels. 

Για μεγιστοποίηση της αποθηκευτικής δυνατότητας σκληρών δίσκων θα δίνεται η επιλογή 
χρήσης πρωτόκολλο συμπίεσης H.264+/H.264. 

Η γλώσσα μενού του καταγραφικού θα είναι απαραίτητα στα ελληνικά. 

Η ταχύτητα απεικόνισης ζωντανής εικόνας (live video) στην οθόνη θα είναι μεγαλύτερη ή  ίση 
με την μέγιστη ταχύτητα εγγραφών. 

Η πρόσβαση στο καταγραφικό θα είναι ελεγχόμενη και θα γίνεται με την χρήση "Κωδικού 
Χρήστη" (username) και "Συνθηματικού" (password). Θα έχει την δυνατότητα ορισμού επιπέδων 
πρόσβασης με διαφορετικά δικαιώματα για κάθε επίπεδο. Τα δικαιώματα που θα καθορίζονται 
μέσω των επιπέδων πρόσβασης θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η έρευνα / 
αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, η αναγνώριση συναγερμών, οι κλήσεις εικόνων σε οθόνες, η 
εξαγωγή καταγεγραμμένων αρχείων εικόνας και προγραμματισμού, η πρόσβαση στις επιλογές 
προγραμματισμού (menu) του DVR, η παραμετροποίηση του DVR, οι επιλογές ρυθμίσεων 
καταγραφής, η παραμετροποίηση γεγονότων συναγερμών, η διαχείριση της βάσης δεδομένων, η 
ρύθμιση της συγκρότησης του συστήματος, η απόδοση ονομάτων και κειμένων ανά κάμερα ή 
συμβάν, το σβήσιμο της συσκευής. Το ανώτερο επίπεδο πρόσβασης (Administrator) θα έχει 
πρόσβαση σε όλα δικαιώματα του καταγραφέα, δεν θα μπορεί να διαγραφεί και θα μπορεί να 
αλλαχθεί μόνο ο κωδικός πρόσβασης. 

To καταγραφικό θα διατηρεί ιστορικό αρχείο (log file) όλων των συμβάντων (πρόσβαση 
χρηστών, ενέργειες χρηστών, συναγερμοί κα) 
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Η συνολική διαχείριση των καταγραφέων θα μπορεί να γίνεται τόσο τοπικά (από τον χώρο της 
κάθε συσκευής) όσο και κεντρικά μέσω της δικτύωσης τους. Η κεντρική διαχείριση θα γίνεται 
μέσω υπολογιστών, με εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης 
για την εξ' αποστάσεως διαχείριση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 
των Θέσεων Εργασίας. Το λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης θα μπορεί να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows 7/ Windows 10. 

Στην καταγραφή θα ενσωματώνονται πληροφορίες όπως συναγερμός, τίτλος κάμερας και 
ημερομηνία/ώρα. Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέσω προγραμματισμού stop/overwrite όταν 
«γεμίζει» ο σκληρός δίσκος. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή όταν γεμίζει ο σκληρός δίσκος θα 
υπάρχουν μηνύματα προς τον χειριστή. Τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου θα μπορούν να 
εξάγονται σε θύρα USB. Απομακρυσμένος χειρισμός καθώς και επιτήρηση καταγεγραμμένης ή 
«ζωντανής» εικόνας από μία κάμερα θα είναι εφικτές μέσω δικτύου TCP/IP και ειδικού software 
που θα διατίθεται μαζί με τη συσκευή. 

Θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη καταγραφή και η αναπαραγωγή (καταγεγραμμένων ή 
πραγματικού χρόνου) εικόνων χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας. 

5. Βασικά Χαρακτηριστικά 

Video Input αναλογικών Full HD 1080p 

καμερών 
16 καναλιών 1080p @ 25fps 

Video Input IP καμερών μέχρι 48 κανάλια ως 12 Mpixels 

Εισερχόμενο/Εξερχόμενο bandwidth 200Mbps incoming/384Mbps forwarding 

Audio In/Out 16in / 1out 

Audio Support over coax  
Καταγραφή ήχου μέσω audio in των καμερών με τη χρήση 

ομοαξονικού καλωδίου 

Two-way Talk 1 MIC IN,1 MIC OUT, BNC(independent) 

Multi Screen Display 
Δυνατότητα custom ρύθμισης προβολής οθονών των 

καμερών σε μοτίβο όπως 3/5/7/12/15/20/30  

Alarm input 16 channel 

Relay Output 6 channel 

Internal HDD 
8 SATA Ports, μέχρι 8 TB χωρητικότητα για κάθε σκληρό 

δίσκο (συνολικά μέχρι 64TB) 

Υποστήριξη Hot Plug HDD Ναι 

Υποστήριξη eSATA Ναι, για σύνδεση εξωτερικής συστοιχίας 

Υποστήριξη διάταξη Raid 0,1,5,6,10 

Λειτουργία Smart Tracing  

Δυνατότητα επιλογής με ένα κλικ πάνω στην οθόνη να 

κατευθύνει αυτόματα την speed dome κάμερα στο σημείο 
καταγραφής, δίχως να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση αυτής 

Video Analytics 6 κανάλια HD (10 κανόνες ανά κανάλι) 

Υποστήριξη κανόνων Video Analytics   

Ανίχνευση Γραμμής / Ανίχνευση Εισβολής / Ανίχνευση 

Προσώπου / Χαμένο - Εγκαταλειμμένο Αντικείμενο Heat Map / 
People Counting 

Δυνατότητα επιλογής αυξομείωσης των 

καταγεγραμμένων frames σε περίπτωση 
συναγερμού 

30 δευτερόλεπτα πριν τον συναγερμό και 1 λεπτό μετά ο 

ρυθμός καταγραφής να αυξάνεται σε realtime 
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Σταθμός εργασίας με οθόνη απεικόνισης καμερών  

Απαιτήσεις Καταγραφής 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το αρχείο 
υπολογισμού από τον κατασκευαστή του καταγραφικού που θα αναφέρεται η απαιτούμενη 
χωρητικότητα δίσκων βάσει των παρακάτω προδιαγραφών:  

    

 16 κάμερες ανά καταγραφικό με ρυθμό καταγραφής 25fps σε ανάλυση 1080p 

 Ρυθμός καταγραφής ανά κάμερα όχι μικρότερος από 3.500 Kbps 

 Χρονικό διάστημα αρχείου καταγραφής 15 ημέρες 

 Πρωτόκολλο συμπίεσης H.264  

 Επίπεδο εφεδρείας σκληρών δίσκων Raid 6 

 Σκληρός δίσκος 

o  τύπου RAID 2 ως 8ΤΒ 

o 2.000.000 ώρες MTBF 

o Cache 256MB 

o 5 έτη εγγύηση από τον κατασκευαστή 

 

Auto Delete καταγεγραμμένου αρχείου  Μετά από 60 ημέρες 

Αποστολή anonymous Email 

Δυνατότητα αποστολής ομαδικών email προς το κέντρο 

λειτουργίας, χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση διεύθυνσης σε κάθε 
καταγραφικό. 

Snapshot σε περίπτωση alarm 
Δυνατότητα αποστολής snapshot ανά 1 δευτερόλεπτο κατά 

τη διάρκεια του συμβάντος συναγερμού 

Δυνατότητα παραμετροποίησης της 
κάμερας από το menu του αταγραφικού 

Παραμετροποίησης βασικών ρυθμίσεων και διαχείριση 
username - κωδικού πρόσβασης της κάμερας 

Λειτουργικό σύστημα  LINUX 

Trigger Events  
Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, 

FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips 

Γλώσσα menu Ελληνικά 

Pre/Post recording 30 δευτερόλεπτα 

Μέθοδος Backup  USB Device/Internal SATA burner/Network 

USB ports 4 USB Ports (2USB 2.0 , 2 USB 3.0) 

Smart Phone iPhone, iPad, Android 

Τροφοδοσία  AC 100~240V,50/60HZ 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -10°C ~ +55°C 

Πιστοποιητικά  

FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 

CE: EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 


