
 

 
Σχ. 5.4  Βιβλιοθήκη χαμηλή διπλής όψης ξύλινη372*72*110 

 

 

Εικ. 5.4  Βιβλιοθήκη χαμηλή διπλής όψης ξύλινη372*72*110 
 



 
5.5 - 5.6 Ραφιέρες με σκελετό και πόρτες σε λάκα 

Διαστάσεις εκ.(±0,05 m)  372*42*110 (πλάτος, βάθος, ύψος) 

280*42*85   (πλάτος, βάθος, ύψος) 

372*40*250 (πλάτος, βάθος, ύψος) 

 

Τα έπιπλα θα είναι κατασκευασμένα από MDF σε συνδυασμό με επιμέρους στοιχεία -όπου 
απαιτείται- από ξυλεία (Πεύκης/Σημύδας),ενώ η τελική τους επιφάνεια θα βαφεί με λάκα σε 
χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας και με υφή ματ. 

Η τελική επιλογή της απόχρωσης της δρύινης επιφάνειας θα γίνει κατά την υλοποίηση της 
κατασκευής σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς της Υπηρεσίας. 

Όλα τα πλευρικά και οριζόντια εμφανή σόκορα των επίπλων θα είναι πάχους 3 εκ. ενώ οι 
πόρτες θα είναι πάχους 2 εκ. Tα ράφια θα έχουν πάχος 2,5 εκ. Οι στηρίξεις τους θα είναι 
μετάλλινες με ειδικά προστατευτικά για αποφυγή τραυματισμού της λάκας. Όλες οι πόρτες 
θα φέρουν αντί για πόμολο ειδική γραμμική εσοχή στο ανώτερο μέρος, οι τελικές διαστάσεις 
της οποίας θα καθοριστούν κατά την φάση της υλοποίησης σε συνεννόηση με τους 
επιβλέποντες μηχανικούς του έργου. 

Οι επιφάνειες των επίπλων θα ομοιόμορφες ενιαίες ξυλόπλακες MDF, χωρίς εμφανείς 
ενώσεις ή άλλα στοιχεία που μειώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, σημαντική είναι 
η σωστή επεξεργασία, η λείανση των επιφανειών και το φινίρισμα στα «σόκορα», ώστε να 
είναι αισθητικά άρτια.  

Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη 
αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.   

Οι συνδεσμολογίες μεταξύ των τμημάτων κατασκευής ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται 
με τον κατάλληλο τρόπο (πχ φυράμια μισής στροφής κρυφά αλλά και όπου χρειαστεί με βίδες 
η εξωτερικά φυράμια κ.α.) και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ θα χρησιμοποιηθούν 
θερμοσκληρυνόμενες κόλλες πολυουρεθάνης που είναι άκρως ανθεκτικές στην θερμότητα 
και την υγρασία. 

Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες 
για ατυχήματα προεξοχές.  

Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη 
χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη κατάλληλη για μακροχρόνια 
και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και τα 
συναρμολογούμενα θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία.  

Όλες οι πραγματικές τιμές των προϊόντων ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν, όπως το MDF, θα 
είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Τα 
χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 
κατηγορίας Ε1 χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη  (<0,08 0/00), και 



συνεπώς «μη τοξικά», το οποίο θα προκύπτει από πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί στην 
Υπηρεσία.  

Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες 
υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων. Τα ράφια και οι 
στηρίξεις τους  θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν σημαντική 
παραμόρφωση. Οι μεντεσέδες θα είναι βαμμένοι με βαφή RAL σε χρώμα που θα επιλεγεί 
από την Υπηρεσία. 

Σε όλα τα έπιπλα, όλες οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να 
αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=1mm. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι 
εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού.  Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο 
τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη.  

Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την 
αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και 
μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συσκευασία θα εξασφαλίζει τη συνολική 
προστασία του επίπλου.  

Στα πέλματα τους θα υπάρχουν ειδικά φυτευτά ελαστικά τακάκια (στρογγυλά ή ορθογώνια 
ανάλογα με τη διατομή του ξύλου) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την προστασία 
του δαπέδου.   

Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την 
Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια. Η επιλογή μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία, 
σύμφωνα με την καταλληλότητα στο υλικό κατασκευής των αντικειμένων και την χρήση τους, 
για την καλύτερη εφαρμογή και αποτέλεσμα. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι 
οικολογικά, μη τοξικά, σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Στα έπιπλα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα τοποθετηθεί απλό κρυφό σύστημα 
κλειδώματος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Σχ. 5.5Ραφιέρα χαμηλή για γραφεία με σκελετό και πόρτες από τελική επεξεργασία σε λάκα (ματ υφή) 
280*45*85 

 

 

 

Εικ. 5.6  Ραφιέρα χαμηλή για γραφεία με σκελετό και πόρτες με βαφή λάκα 280*45*85(εκ) 



 

Σχ.- Εικ. 5.6Βιβλιοθήκη - ραφιέρα με σκελετό και πόρτες από λάκα σε υφή ματ διαστάσεων 
372*45*250(εκ) 

 



5.7 – 5.8  Έπιπλο από ξύλο και λάκα 
 
Έπιπλο reception ξύλο – λάκα    550*167*100(εκ.) (πλάτος, 
βάθος, ύψος) 
Ραφιέρα χαμηλή για reception με ξύλινο σκελετό και πόρτες λάκα372*45*110 (εκ.)(πλάτος, 
βάθος, ύψος) 
 

Tα έπιπλα θα είναι κατασκευασμένα με βάση τα σχέδια της παρούσας περιγραφής. Όλα τα 
μέρη από ξυλεία θα είναι από MDFεπενδεδυμένο με δρυ σε φυσικό χρώμα. Τα πηχάκια στο 
γωνιακό τμήμα της reception θα είναι μασίφ δρυς σε φυσικό χρώμα. Η τελική επεξεργασία 
και το φινίρισμα θα γίνουν με ακρυλικά υποστρώματα και βερνίκια με υψηλή 
αδιαβροχοποίηση και UV προστασία.  

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από MDF σε συνδυασμό με επιμέρους 
στοιχεία -όπου απαιτείται- από ξυλεία (Πεύκης/σημύδας), ενώ η τελική τους επιφάνεια θα 
βαφεί με λάκα σε χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας και με υφή ματ. Όλες οι πόρτες και τα 
συρτάρια θα φέρουν αντί για πόμολο ειδική γραμμική εσοχή στο ανώτερο μέρος, οι τελικές 
διαστάσεις της οποίας θα καθοριστούν κατά την φάση της υλοποίησης σε συνεννόηση με 
τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου. 

Η τελική επιλογή της απόχρωσης της δρύινης επιφάνειας και της λάκας (ματ υφή) θα γίνει 
κατά την υλοποίηση της κατασκευής σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς της 
Υπηρεσίας. 

Στην μετώπη του επίπλου της reception θα χαραχτεί το αστέρι των Αιγών (βλ. σχέδιο επίπλου 
σε όψη) σύμφωνα με σχέδιο που θα παραδοθεί από την Υπηρεσία στον ανάδοχο. Η εν λόγω 
χάραξη θα γίνει σε lasercut ειδικό μηχάνημα κοπής φύλλων καπλαμά ώστε το τελικό 
αποτέλεσμα να μην έχει αφήσει υπολείμματα κοπής και να έχουν δημιουργηθεί λείες άκρες 
κοπής χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Στην γωνία του επίπλου 5.7 θα 
τοποθετηθούν ξύλινα μασίφ πηχάκια διατομής 40*40mm σε οριζόντια διάταξη και μεταξύ 
τους απόσταση 20mm. Τα πηχάκια θα πρέπει να στερεώνονται σε οπίσθιο αφανή σκελετό 
που θα καλύπτεται με ανάλογη ξύλινη επιφάνεια, ενώ στο σημείο που γυρίζουν τα πηχάκια 
σε γωνία θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με γωνία 45 μοιρών. 

Στο εσωτερικό του επίπλου 5.8 θα τοποθετηθεί ένα ράφι ανά διάχωρο. Τα ράφια θα 
τοποθετούνται στις θέσεις τους με μετάλλινα στηρίγματα με προστατευτικό λάστιχο.   

Στο κάτω μέρος των επίπλων θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης 
(ρεγουλατόροι).   

Όλες οι πόρτες και τα συρτάρια θα φέρουν αντί για πόμολο ειδική γραμμική εσοχή στο 
ανώτερο μέρος, οι τελικές διαστάσεις της οποίας θα καθοριστούν κατά την φάση της 
υλοποίησης σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου. 

Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών των επίπλων θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της 
κατασκευής.  

Οι συνδεσμολογίες μεταξύ των τμημάτων κατασκευής ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται 
με τον κατάλληλο τρόπο (πχ φυράμια μισής στροφής κρυφά αλλά κ όπου χρειαστεί με βίδες 



η εξωτερικά φυραμια κ.α.) και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ θα χρησιμοποιηθούν 
θερμοσκληρυνόμενες κόλλες πολυουρεθάνης   που είναι άκρως ανθεκτικές στην θερμότητα 
και την υγρασία. Οι συνδεσμολογίες δεν θα είναι εμφανείς. 

Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την 
αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και 
μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συσκευασία θα εξασφαλίζει τη συνολική 
προστασία του επίπλου.  

Όλα τα έπιπλα θα κατασκευαστούν από υλικά, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών κατάλληλα 
για επιπλοποιία, σε διαστάσεις και πάχος, όπως φαίνονται στα σχέδια. 

Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη 
κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και 
αμεταχείριστα και τα συναρμολογούμενα θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που 
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες 
υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων. Τα ράφια και οι 
στηρίξεις τους  θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν σημαντική 
παραμόρφωση. Οι μεντεσέδες θα είναι βαμμένοι με βαφή RAL σε χρώμα που θα επιλεγεί 
από την Υπηρεσία. 

Σε όλα τα έπιπλα, όλες οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να 
αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=1,00mm. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι 
εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού.  Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο 
τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη.  

Όλες οι πραγματικές τιμές των προϊόντων ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν (μηχανική, χημική, 
αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή 
υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα 
θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατηγορίας Ε1 χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη  (<0,08 0/00), και συνεπώς «μη τοξικά», το οποίο 
θα προκύπτει από πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί στην Υπηρεσία.  
 



 

Σχ. 5.8  Ραφιέρα χαμηλή για reception με ξύλινο σκελετό και πόρτες από λάκα σε υφή ματ διαστάσεων 
372*42*110(εκ.) 

 

 

Εικ. 5.8  Ραφιέρα χαμηλή για reception με ξύλινο σκελετό και πόρτες από λάκα σε υφή ματ 
διαστάσεων 372*42*110 (εκ.) 
 
 



 

 

Σχ. 5.7Έπιπλο reception 

 

 

 



 
5.9 Ξύλινα διαχωριστικά χώρων 

Γραμμικό  μήκους 280 * 250 (εκ) (2) 
Γωνιακό 130/120*250 (εκ) (1) 

 
Για της ανάγκες διαχωρισμού χώρων θα κατασκευαστούν διαχωριστικά πετάσματα από 
μασίφ ξύλινα πηχάκια διατομής 40*40mm σε οριζόντια διάταξη και μεταξύ τους 
απόσταση 20mm. Τα πηχάκια θα κοχλιώνονται με κρυφό τρόπο σε μετάλλινο πλαίσιο 
από κοιλοδοκούς βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση που θα αποφασιστεί 
από τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας. 
Τα πηχάκια θα βιδώνονται από την μία πλευρά της κατασκευής και στα άκρα της θα 
σχηματίζουν γύρισμα με γωνία 45ο ώστε να καλύπτουν το μετάλλινο πλαίσιο. 
Η διαστασιολόγηση του πλαισίου θα γίνει από τον ανάδοχο. 

 
Εικ. 5.9 . Διαχωριστικά χώρων 

 
5.10 Τροχήλατη σκάλα βιβλιοθήκης 

Πλάτος 60εκ. Ύψος 225 εκ 
Η σκάλα θα είναι τροχήλατη και θα σύρεται σε μεταλλική ράγα, η οποία θα συνδέεται 
στο ανώτερο τμήμα της ανοικτής βιβλιοθήκης. 
Υλικό κατασκευής: Μασίφ Ξύλο – δρυς σε επιλογή της Υπηρεσίας.  

 



 
5.11 Μηχανισμός καρτελοθηκών 

Διαστάσεις: Ύψος 9,1εκ * Μήκος 82εκ * Βάθος 45εκ 

Μηχανισμός κατάλληλος για να προσαρμοστεί στις κλειστές ντουλάπες και συγκεκριμένα 
στο κάτωθεν τμήμα της ντουλάπας. Ο μηχανισμός θα υποδέχεται οριζοντίως φακέλους 
Α4. 
Σε κάθε ντουλάπα θα προσαρμόζονται δύο μηχανισμοί, ώστε να δημιουργούνται 
τέσσερις ενότητες από οριζόντιους φακέλους Α4 
Με τηλεσκοπικούς οδηγούςμετάλλινους πλήρους έκτασης βαρέως τύπου για κρεμαστούς 
φακέλους Α4 και Α3 και πλάτη πάχους 8χιλ φορεμένη σε οδηγό. 

 

 

5.12 Πορτάκια λάκας για υφιστάμενο έπιπλο  

Τα πορτάκια διαστάσεων 38*38 (εκ.) θα είναι κατασκευασμένα απόMDF πάχους 16mm ενώ 
η τελική τους επιφάνεια θα βαφεί με λάκα σε χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας και με 
υφή ματ. 

Τα πορτάκια θα τοποθετηθούν στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής 
στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων βαμμένους με βαφή RAL σε χρώμα 
που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Κάθε πορτάκι θα φέρει ειδική κλειδαριά ερμαρίου ενώ 
το σταθερό τμήμα της κλειδαριάς θα τοποθετηθεί στο υφιστάμενο έπιπλο ώστε τα ερμάρια 
να ασφαλίζουν. 

Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την 
Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια. Η επιλογή μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία, 
σύμφωνα με την καταλληλότητα στο υλικό κατασκευής των αντικειμένων και την χρήση τους, 
για την καλύτερη εφαρμογή και αποτέλεσμα. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι 
οικολογικά, μη τοξικά, σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
 



6. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

6.1 Μηχανή περιποίησης δαπέδων με μπαταρίες και φορτιστή. 

Επαγγελματική μηχανή πλύσης, τριψίματος και στεγνώματος δαπέδων προηγμένης 
τεχνολογίας ευρωπαϊκής προέλευσης. 
 

 
 
Η λειτουργία του μηχανήματος θα γίνεται με μπαταρίες. Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα 
διαθέτει δυο (2) μπαταρίες 12 V και 77 Ah η κάθε μια, οι οποίες είναι κλειστού τύπου (δεν 
θα απαιτείται συντήρηση και δεν θα χρειάζεται πλήρωση με υγρό), καλώδιο, καθώς επίσης 
και το αντίστοιχο φιςσύνδεσης (plugSB 50 φις). Επιπλέον, θα διαθέτει ενσωματωμένο 
φορτιστή 24 V 15Α. Η αυτονομία του μηχανήματος  να είναι περίπου 2,5 ώρες. 
Ο χειρισμός και ο έλεγχος της κίνησης του προσφερόμενου μηχανήματος να είναι πολύ απλός 
και λειτουργικός. Δεν θα είναι πολύ βαρύ, έτσι ώστε κατά τη χρήση του να απαιτείται μικρή 
δύναμη ώθησης από το χειριστή. Θα διαθέτει δύο ομοιοδιάσταστους τροχούς με συμπαγές 
περιμετρικό ελαστικό κατάλληλης διαμέτρου και αντοχής στο πίσω μέρος και δισκοειδή 
βούρτσα στο εμπρόσθιο μέρος. Επίσης, θα διαθέτει μια κυρτή λεπίδα αναρρόφησης 
(squeegee τύπου V-Shape) των υγρών, με λαστιχάκια διαφανή από πολυουρεθάνιο, πίσω 
από τους οπίσθιους τροχούς του μηχανήματος. Το πλάτος αναρρόφησης θα είναι 900mm. 
 
Το υλικό κατασκευής της βούρτσας θα είναι από συνθετικό υλικό πολύ υψηλής αντοχής 
ειδικών προδιαγραφώναπολύτως κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. H 
αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας θα γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα χωρίς τη 
χρήση ειδικών εργαλείων. Το πλάτος εργασίας της βούρτσας είναι 510mm, ενώ το πλάτος 
εργασίας της αναρρόφησης είναι 900 mm. Επίσης, η ταχύτητα περιστροφής της δισκοειδούς 
βούρτσας είναι 180 rpm.  
Το σάρωθρο να διαθέτει κατάλληλη μεταλλική διάταξη χειρολαβής κατεύθυνσης/χειρισμού, 
μπροστά στην οποία θα υπάρχει ένα «εύκολου χειρισμού», πάνελ. Η διάταξη αυτή θα 
βρίσκεται τοποθετημένη στο πίσω μέρος του μηχανήματος, μέσω της οποίας ο χειριστής 
εύκολα θα ωθεί και θα κατευθύνει, καθώς βαδίζει ο ίδιος, το μηχάνημα προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση καθαρισμού σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες καθαρισμού. Επίσης, στο 



πίσω μέρος το μηχάνημα διαθέτει ρυθμιστή της ποσότητας του νερού που θα επιθυμεί να 
ψεκάζει το μηχάνημα κατά την εργασία με την βούρτσα. Η ποσότητα νερού που ψεκάζει είναι 
2 L/min. 
Το μηχάνημα να διαθέτει κάδο καθαρού νερού έτοιμου προς χρήση, γεωμετρικής 
χωρητικότητας 50 L. Ο κάδος θα γεμίζει από το εμπρόσθιο τμήμα του μηχανήματος με την 
χρήση απλού λάστιχου συνδεδεμένου με την παροχή νερού. Επίσης, θα υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης κατάλληλου χημικού στην προτεινόμενη αραίωση του κατασκευαστή. Το 
προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με κάδο εναπόθεσης των συλλεγόμενων 
υγρών απορριμμάτων - σκόνης γεωμετρικής χωρητικότητας 50 L. Μόλις γεμίσει θα υπάρχει 
η δυνατότητα γρήγορης απόσπασής του και μεταφοράς του μέχρι το σημείο εκκένωσής του.  
Η αντίστοιχη εκκένωσή του γίνεται πολύ εύκολα μέσω εργονομικής χειρολαβής.    
Η απόδοση του προσφερόμενου μηχανήματος, λαμβάνοντας υπόψη ως μέση ταχύτητα 
πεζού χειριστή 4 km/hr, είναι τουλάχιστον 2.040 m2/hr. Το καθαρό βάρος του 
προσφερόμενου μηχανήματος είναι 139 kg χωρίς τις μπαταρίες και 189 kg με τις μπαταρίες. 
Οι διαστάσεις του προσφερόμενου μηχανήματος είναι μήκος χ πλάτος χ ύψος: 1170 χ 570 χ 
1025 mm. 
Στο μηχάνημα θα μπορεί να προσαρμόζεται σύστημα σφουγγαρίσματος για τον καθαρισμό 
μικρότερων περιοχών, ένα κιτ κουτιού για αποθηκευτικό χώρο και οδηγός τσόχας (Με την 
αφαίρεση της βούρτσας του μηχανήματος, θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, στη θέση 
της, οδηγού τσόχας (paddrive). Θα είναι 479 mm και πάνω σε αυτό θα μπορεί να στηριχτεί 
τσόχα 508 mm ειδική για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.) Τα εν λόγω παρελκόμενα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην προκείμενη προμήθεια. 
 
 
 
 

 
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Πλήρης εργοστασιακή ενός (1) έτους 

Πιστοποίηση μηχανήματος κατά ISO και σήμανση CE. 

Εκπαίδευση από πιστοποιημένο τεχνικό 

 



 
 
 

Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Μηχανή πλύσης δαπέδων 

Μηχανή πλύσης δαπέδων, χαλιών, μοκετών, σαλονιών ευρωπαϊκής προέλευσης. Η συσκευή 
θα πρέπει να παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενα, όπως φαίνεται στις παρακάτω 
φωτογραφίες. 

Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 2400watt. ΤΑΣΗ: 220-240 VOLT 
Ανύψωση νερού: 2200 mm.  
Ροή αέρα: 340 m /h.  
Ισχύς αντλίας: 90 watt.  
Παροχή αντλίας: 1.8 lit/min.  
Πίεση αντλίας: 3.5 bar.  
ΧΩΡΗΤ.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ: 25 ltr.  
ΧΩΡΗΤ.ΚΑΔΟΥ: 60 ltr 
 

 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Πλήρης εργοστασιακή ενός (1) έτους 

Πιστοποίηση μηχανήματος κατά ISO και σήμανση CE. 

Εκπαίδευση από πιστοποιημένο τεχνικό 



7. ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ 
 

7.1 Εργαλειοφόρος καρότσι με 2 συρτάρια και πλαϊνή χειρολαβή 

Κατασκευή εξολοκλήρου από ενισχυμένο αλουμίνιο πάχους 2 mm  . 

 

• Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 705 x 370 x 830 
• 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 587 x 325 x 60 
• Συρτάρια με ρουλεμάν 
• Ρόδες Ø100 mm με φρένο 
• Βαφή πούδρας 
• Εγγυήση 1 έτος 
 

7.2 Εργαλειοφόρέας με πολλά συρτάρια 

Διαστάσεις 1193*670*1002 mm 
Κινητός πάγκος εργασίας με 6 συρτάρια και πλαϊνό ντουλάπι αποθήκευσης 
Κατασκευή εξολοκλήρου από ενισχυμένο μέταλλο 
Πάγκος από κοντραπλακέ οξιάς επεξεργασμένος με λινέλαιο για ισχυρότερη αντοχή στα 
υγρά και ευκολότερη συντήρηση 
Περιστρεφόμενη λαβή - ο πάγκος μπορεί να είναι φορητός ή σταθερός 
6 συρτάρια κατάλληλα για μονάδες εργαλείων με ρουλεμάν 
Δυνατότητα τοποθέτησης μέγγενης 
Χωρητικότητα φορτίου 30 kg ανά συρτάρι 
4 x 125mm τροχοί: 2 περιστρεφόμενοι και 2 σταθεροί 
Λαβές από αλουμίνιο 
Μεγάλος πλαϊνός χώρος αποθήκευσης για μαζική αποθήκευση εργαλείων ή κιβώτια 
εργαλείων - εξοπλισμένο με ράφι για περαιτέρω αποθήκευση εργαλείων και αξεσουάρ 
Συρτάρια και ντουλάπι που κλειδώνει με κλειδί για πρόσθετη ασφάλεια 



Από ενισχυμένο αλουμίνιο πάχους 2 mm   
Στατικη φορτωση 1 τονος (θέση παγκου), 500kg (κινητή θέση) 
Η επιφάνεια εργασίας δέχεται τον κάθετο πίνακα τακτοποίησης 
Εγγυήση 1 έτος 

 
 

7.3 Εργαλειοφορέαςμε ανοικτά ράφια 

Κατασκευή εξολοκλήρου από ενισχυμένο αλουμίνιο πάχους 2 mm   
• Τροχήλατος εργαλειοφόρος με 3 ράφια και πλαϊνή χειρολαβή. 
• 4 Τροχοί 100mm ( 2 περιστρεφόμενοι με φρένο & 2 σταθεροί ). 
• 3 ράφια με διαστάσεις 719 x 365 x 85 ( ΜxΠxY ). 
• Συνολική διαστάση εργαλειοφόρου με τροχούς 719 x 365 x 780 ( ΜxΠxY ). 
• Βαφή πούδρας. 
• Βάρος 13,0 kg. 
• Εγγυήση 1 έτος 

 

 

8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 



8.1 Ηλεκτροκίνητη ανυψωτική εξέδρα εργασίας 

• Yψοςεργασίας4900mm 
• Πλάτοςπλατφόρμας680mm 
• Minimumμήκοςπλατφόρμας1115mm 
• Maximumμήκοςπλατφόρμας1710mm 
• Πλάτοςβάσης760mm 
• Μήκοςβάσης1215mm 
• Ανυψωτικήικανότητα180kg / 1 άτομο 
• Βάροςμηχανήματος495 α 
• Μπαταριές 2 τεμάχια12V-85ah-5h 
• Φορτιστής 110/220V-24V-12V Α 
• Δυνατότηταανάβασης με κλίση35% 
 

 



 

• Maximumταχυτηταοδηγησης 50 mt/min 
 

 

 

 

 

ΑΡΓΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

9 mt/min-με 
ανυψωμενη 

την πλατφορμα 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΚΤΙΝΑ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
1050mm ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΙ 

Mασίφ 
λάστιχο 

(non-
marking 
rubber) 
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