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ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1.Καθίσµατα κούνιας νηπίων  
Τα καθίσµατα κούνιας νηπίων σαν αυτόνοµο εξάρτηµα πρέπει να εναρµονίζονται µε 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Πρέπει να έχουν εργονοµική σχεδίαση και µαλακές επιφάνειες ανάµεσα στα πόδια 
και γύρω από την µέση, για αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Το κάθισµα να φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουµινίου και είναι βραδυφλεγή µε µεγάλη αντοχή ενάντια σε 
χηµικές ουσίες. Να περιέχουν σταθεροποιητές που δηµιουργούν αντίσταση στις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, να παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους 
επιφάνεια να είναι από ενισχυµένο χάλυβα µε κάλυψη φορµαρισµένο καουτσούκ, 
αναπαυτικό & άνετο στην χρήση. Η ανάρτησή τους από τους µηχανισµούς 
συγκράτησης να γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η οποία προσαρµόζεται στο 
κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) κατασκευασµένους 
από γαλβανιζέ χάλυβα διατοµής 7mm.  Να έχουν µεταλλικό πλαίσιο από ενισχυµένο 
σωλήνα 1 /2". Η θέση να είναι από πλακάζ θαλάσσης , διαστάσεων 37x 20 cm. Στην 
πλάτη να υπάρχει κυρτό ξύλο διαστάσεων 2 x 8 x 38 cm.  να σφαλίζεται µε 
θερµογαλβανισµένη αλυσίδα, επενδυµένη µε πλαστικό. 
 
2.Καθίσµατα κούνιας παίδων 
Τα καθίσµατα κούνιας παίδων σαν αυτόνοµο εξάρτηµα πρέπει να εναρµονίζονται µε 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να είναι µεγάλης αντοχής. Να είναι από 
φυσικό καουτσούκ µε αντιοζονική και αντιγηραντική θωράκιση, να έχει 
αντιολισθητική επιφάνεια και να ενισχύεται εσωτερικά µε χαλυβδοέλασµα. Οι 
αεροθάλαµοι που υπάρχουν στην κάτω επιφάνεια, το κάνουν πιο µαλακό και 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυµατισµού σε περίπτωση πρόσκρουσης. 
Κατασκευάζεται από ενισχυµένο χάλυβα µε κάλυψη καουτσούκ.Το κάθισµα θα φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουµινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι 
βραδυφλεγή µε µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες. Να περιέχει 
σταθεροποιητές που δηµιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, και να 
παρέχει αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια να είναι από 
φορµαρισµένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από 
τους µηχανισµούς συγκράτησης να γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η οποία 
προσαρµόζεται στο κάθισµα µε µεταλλικούςδιαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) 
κατασκευασµένους από γαλβανιζέ χάλυβα διατοµής 7mm.   

 
3.Τραµπάλα 2 θέσεων ξύλινη 
Η τραµπάλα 2 θέσεων πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου 
φορέα του εξωτερικού. Η βάση του οργάνου να αποτελείται από 2 ξύλινους 
τρικολλητούς δοκούς µε αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώµα διατοµής 
95Χ95Χ500mm στις οποίες προσαρµόζονται οι 2 βάσεις πάκτωσης ,και ο µεταλλικός 
µηχανισµός κίνησης του οργάνου. Οι βάσεις πάκτωσης να τοποθετούνται στο κάτω 
µέρος (πέλµα) της κάθε βάσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών 
ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορεί να βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία 
.Η όλη κατασκευή να είναι γαλβανισµένη εν θερµό για αντοχή στην διάβρωση από 
την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις 
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ξύλινες επιφάνειες. Ο µεταλλικός µηχανισµός κίνησης να αποτελείται από 2 
χαλυβδοσωλήνες όπου θα δέχεται την οριζόντια δοκό. Ο µηχανισµός στερεώνεται 
στις δοκούς βάσεις µε γαλβανιζέ εξαρτήµατα. Στα σηµεία τριβής να 
χρησιµοποιούνται αυτολιπαινόµενα κουζινέτα πολυαµιδίου. Η οριζόντια δοκός να 
αποτελείται και αυτή από 1 ξύλινη τρικολλητή δοκό µε αντίθετης φοράς (εγκάρσια) 
νερά σε κάθε στρώµα διατοµής : 95Χ95Χ2400mm και να προσαρµόζεται στον 
µηχανισµό κίνησης µε τις κατάλληλες ροδέλες, περικόχλια ασφαλείας, πλαστικά 
προστατευτικά βίδας και πλαστικά καπάκια. Στις απολήξεις της οριζόντιας ξύλινης 
δοκού, τοποθετούµε 2 καθίσµατα από πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφανείας 
,πάχους 20mm, Επίσης σε απόσταση από την εσωτερική άκρη του καθίσµατος προς 
το κέντρο της οριζόντιας δοκού 200mm, τοποθετούµε 2 µεταλλικές χειρολαβές 
κατασκευασµένες από χαλυβδοσωλήνα οι οποίες στερεώνονται µε βιδες γαλβανιζέ. 
Στις µεταλλικές χειρολαβές προσαρµόζονται 4 πλαστικά χερούλια Φ30 mm από 
πολυπροπυλένιο. Τα υλικά πρέπει να είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιµα. Τέλος, κάτω από τα 
καθίσµατα να τοποθετούνται ειδικά ελαστικά διαστάσεων 400Χ95Χ20mm τα οποία 
χρησιµοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου µε το έδαφος και να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχηµάτων. 
 
 
4.Τραµπάλα 2 θέσεων µεταλλική 
Η τραµπάλα 2 θέσεων πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου 
φορέα του εξωτερικού. Η βάση του οργάνου να αποτελείται από 1 χαλυβδοσωλήνα  
Φ60Χ2mm, η οποία να πακτώνεται στο έδαφος και πάνω σ' αυτήν να προσαρµόζεται 
ο µηχανισµός κίνησης του οργάνου.Ο µεταλλικός µηχανισµός κίνησης να 
αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα διατοµής Φ42Χ3mm (κατά DIN 17100) και από 4 
λάµες 30Χ150mm πάχους t=5mm συγκολληµένες  στους χαλυβδοσωλήνες. Στα 
σηµεία τριβής  να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µεταλλικά ρουλεµάν. Η οριζόντια 
δοκός να αποτελείται  από χαλυβδοσωλήνα Φ60Χ3mm και  να προσαρµόζεται στον 
µηχανισµό κίνησης µε τους κατάλληλους κοχλίες , ροδέλες  και περικόχλια 
ασφαλείας. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού, τοποθετούµε 2 καθίσµατα από 
πλακάζ θαλάσσης αντιολισθητικής επιφανείας ,πάχους 20mm, τα οποία να 
στερεώνονται  µε  τις ανάλογες βίδες  και περικόχλια ασφαλείας.Επίσης σε απόσταση 
από την εσωτερική άκρη του καθίσµατος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού 
200mm, συγκολούµε 2 µεταλλικές χειρολαβές κατασκευασµένες από 
χαλυβδοσωλήνα . Στις µεταλλικές χειρολαβές προσαρµόζονται 4 πλαστικά χερούλια 
Φ30 mm από πολυπροπυλένιο. Τα υλικά πρέπει να είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, να 
έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία  και να είναι ανακυκλώσιµα. 
Τέλος, κάτω από τα καθίσµατα να τοποθετούνται ειδικά ελαστικά διαστάσεων 
400Χ95Χ20mm τα οποία χρησιµοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του 
οργάνου µε το έδαφος και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχηµάτων. 
 
5.Τραµπάλα ελατηρίου 2 θέσεων ξύλινη µε ζωάκια 
Η τραµπάλα 2 θέσεων πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου 
φορέα του εξωτερικού. Το κυρίως όργανο να αποτελείται από 1 διαιρούµενη ξύλινη 
δοκό η οποία κατασκευάζεται από 2 τεµάχια διατοµής 115Χ2200Χ43mm το κάθε 
ένα. Ανάµεσα και επάνω από αυτά τα 2 τεµάχια να προσαρµόζονται οι 2 φιγούρες 
ζώων και τα καθίσµατα αντίστοιχα. Οι φιγούρες και τα καθίσµατα να είναι 
κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης 15mm και 18mm αντίστοιχα, τα οποία 
συναρµολογούµενα µεταξύ τους  να δίνουν την τελική µορφή του οργάνου.  Το 
κάθε ζωάκι, θα φέρει στον κορµό του χειρολαβές και στηρίγµατα ποδιών για 
µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του οργάνου. Οι χειρολαβές και τα 
στηρίγµατα των ποδιών θα είναι από πολυπροπυλένιο. Τα υλικά πρέπει να είναι 
ακίνδυνα για τα παιδιά, να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
είναι ανακυκλώσιµα. Ανάµεσα από το κυρίως όργανο και τις µεταλλικές βάσεις 
πάκτωσης, θα τοποθετείται τραπέζι κατασκευασµένο από πλακάζ θαλάσσης  στο 
κάτω µέρος του οποίου, θα προσαρµόζονται τα ελατήρια µε την µεταλλική βάση 
πάκτωσης. Τα ελατήρια να είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε σπείρες, διατοµής 
Φ20 και συνολικών διαστάσεων 170Χ360 µε 5 σπείρες. Να είναι δοκιµασµένα σε 
µεγάλες καταπονήσεις και να έχουν µελετηθεί µε τρόπο που να αποκλείουν τον 



εγκλωβισµό των άκρων του παιδιού. Να συνδέονται µε το κυρίως όργανο µε βάση 
συγκράτησης η οποία κατασκευάζεται από χάλυβα και συνδέεται µε την βάση 
πάκτωσης διαµέσου ειδικού συνδέσµου. Η βάση πάκτωσης να τοποθετείται στο κάτω 
µέρος του κάθε ελατηρίου και να συνδέεται µε αυτά µε χαλυβδοσωλήνες  οι οποίες 
συγκολλούµενες µεταξύ τους, να δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται 
ολόκληρο στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου. 
 
6.Μικτή  αναρρίχηση  
Η µικτή αναρρίχηση πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα 
του εξωτερικού. Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα 
περιλαµβάνει τρεις τουλάχιστον επιφάνειες αναρρίχησης µεταλλικές ή µε δίχτυ. Οι 
µεταλλικοί σύνδεσµοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να µη σκουριάζουν ή 
από γαλβανισµένο χάλυβα, µε διαστάσεις και διατοµές επαρκείς για να 
παραλαµβάνουν τα φορτία να αντέχουν στη διάβρωση και στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Τα σηµεία σύνδεσης να καλύπτονται από τάπες πολυπροπυλενίου. Στις 
κολώνες του σκελετού τοποθετούνται µεταλλικές βάσεις πάκτωσης γαλβανισµένες 
εν θερµώ, ώστε το ξύλο να µην έρχεται σε επαφή µε το έδαφος. 
 
7.Τσουλήθρα µε σκέπαστρο 
Η τσουλήθρα πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού. Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Το 
πατάρι να είναι κατασκευασµένο από πλακάζ θαλάσσης. Η όλη κατασκευή να 
στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες. Οι πλαϊνές πλευρές του παταριού να 
προστατεύονται µε ξύλινα φράγµατα (κάγκελο) που να κατασκευάζεται από ξυλεία 
µεγάλης αντοχής τόσο οι κουπαστές όσο και τα γεµίσµατα. Το σκέπαστρό του να 
κατασκευάζεται από ξυλεία µεγάλης αντοχής.  Να έχει κλίση 30 µοιρών για την 
καλύτερη απορροή των όµβριων υδάτων ενώ παράλληλα να προσφέρει προστασία 
από τον ήλιο και την βροχή. Η σκάλα να αποτελείται από δύο ξύλινα πλαϊνά 
κατασκευασµένα από ξυλεία µεγάλης αντοχής και επτά έως δέκα ξύλινα σκαλοπάτια 
κατασκευασµένα από ξυλεία µεγάλης αντοχής. ∆ύο ξύλινες χειρολαβές 
αποτελούµενες από 3 οριζόντιους δοκούς (1 κουπαστή & 2 προστατευτικές µπάρες) 
και 1 ή δύο κάθετες κολώνες. Οι κουπαστές και οι µπάρες να είναι κατασκευασµένα 
όλα από ξυλεία µεγάλης αντοχής. Τα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ των 
σκαλοπατιών να καλύπτονται µε πλακάζ θαλάσσης. Για την αγκύρωσή της στο 
έδαφος να χρησιµοποιούνται  χαλυβδοελάσµατα, γαλβανισµένα εν θερµώ. 
Η τσουλήθρα να είναι τοποθετηµένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του 
παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της να γίνεται από µία µπάρα κρατήµατος 
διατοµής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου να βρίσκονται τοποθετηµένα δύο 
προστατευτικά κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία 
προσφέρουν πλευρική προστασία. 
Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας να αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά 
τοποθετηµένα σε όλο το µήκος ολίσθησης, κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 30mm, εγκάρσια στα οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαµαρίνα 
πάχους 1,5mm. 
Για την στήριξη της λαµαρίνας και για µεγαλύτερη αντοχή σε δυναµικές 
καταπονήσεις, να τοποθετηθούν κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 
15mm και ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα. Στην αρχή της ζώνη εξόδου της 
τσουλήθρας να τοποθετείται µία βάση αντιστήριξης κατασκευασµένη από 
χαλυβδοσωλήνα  η οποία να χρησιµοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας 
στο έδαφος. 



Οι βάσεις πάκτωσης να τοποθετηθούν  στο κάτω µέρος(πέλµα) του κάθε ορθοστάτη 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο 
που µπορεί να βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Η όλη κατασκευή να είναι 
γαλβανισµένη εν θερµό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες. Οι βάσεις πάκτωσης να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας 
από το 
έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις ξύλινες 
επιφάνειες.   
 
8.Ξύλινη κούνια 4 θέσεων παίδων 
Η κούνια πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού.Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η βάση 
του οργάνου θα αποτελείται από 6 ξύλινους τρικολλητούς δοκούς µε αντίθετης 
φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώµα, διατοµής: 95Χ95Χ2270mm στους οποίους 
προσαρµόζονται οι 6 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σηµείο οι δοκοί (ορθοστάτες) να 
φέρουν οπές  για την συναρµογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκού και 
των τάκων ενίσχυσης. Στο κάτω σηµείο κάθε ορθοστάτη να προσαρµόζεται µια βάση 
πάκτωσης. Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου να αποτελείται από 2 ξύλινες 
τρικολλητές δοκούς διατοµής :95Χ95Χ3150mm 
η οποία σε κάθε άκρο της θα φέρει οπές για την συναρµογή της µε τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριµένη απόσταση από το κάθε άκρο της  η δοκός θα φέρει 
οπές στις οποίες να προσαρµόζονται οι µηχανισµοί συγκράτησης του καθίσµατος 
(µεταλλικά κουζινέτα). 
Τα καθίσµατα της κούνιας πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής. Το κάθισµα να φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουµινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και να είναι 
βραδυφλεγή µε µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες. Να περιέχουν 
σταθεροποιητές που δηµιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, να 
παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια να είναι από 
φορµαρισµένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από 
τους µηχανισµούς συγκράτησης να γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η οποία να 
προσαρµόζεται στο κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) 
κατασκευασµένους από γαλβανιζέ χάλυβα. Το προστατευτικό πλαίσιο να είναι 
κατασκευασµένο από σουδική ξυλεία, διαστάσεων 3200Χ600mm και η τοποθέτησή 
του είναι αναγκαία για την αποθάρρυνση των παιδιών να εισέρχονται στην τροχιά 
της κούνιας. 
Οι βάσεις πάκτωσης να τοποθετούνται στο κάτω µέρος(πέλµα) του κάθε ορθοστάτη 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο 
που µπορεί να βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Η όλη κατασκευή να είναι 
γαλβανισµένη εν θερµό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες. Οι βάσεις πάκτωσης πρέπει να έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το 
εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή 
του φυσικού εδάφους µε τις ξύλινες επιφάνειες. 
 
9.Ξύλινη κούνια 4 θέσεων νηπίων 
Η κούνια πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού.Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Η βάση 
του οργάνου να αποτελείται από 6 ξύλινους τρικολλητούς δοκούς µε αντίθετης 
φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώµα, διατοµής: 95Χ95Χ2270mm στους οποίους 
να προσαρµόζονται οι 6 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σηµείο οι δοκοί (ορθοστάτες) θα 
φέρουν οπές για την συναρµογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκού και 



των τάκων ενίσχυσης. Στο κάτω σηµείο κάθε ορθοστάτη πρέπει να προσαρµόζεται 
µια βάση πάκτωσης. Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου να αποτελείται από 2 ξύλινες 
τρικολλητές δοκούς διατοµής :95Χ95Χ3150mm 
η οποία σε κάθε άκρο της να φέρει οπές για την συναρµογή της µε τους 
ορθοστάτες. Σε συγκεκριµένη απόσταση από το κάθε άκρο της  η δοκός φέρει οπές 
στις οποίες να προσαρµόζονται οι µηχανισµοί συγκράτησης του καθίσµατος 
(µεταλλικά κουζινέτα). Τα καθίσµατα της κούνιας να είναι µεγάλης αντοχής. Να 
έχουν εργονοµική σχεδίαση και µαλακές επιφάνειες ανάµεσα στα πόδια και γύρω 
από την µέση, για αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Το κάθισµα θα φέρει εσωτερικά 
προφίλ αλουµινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και θα είναι βραδυφλεγή 
µε µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες. Να περιέχουν σταθεροποιητές που 
δηµιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική 
προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορµαρισµένο καουτσούκ, 
αναπαυτικό & άνετο στην χρήση .Η ανάρτησή τους από τους µηχανισµούς 
συγκράτησης γίνεται µε αλυσίδα διατοµής 5mm η οποία να προσαρµόζεται στο 
κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους συνδέσµους (κρίκους) κατασκευασµένους 
από γαλβανιζέ χάλυβα διατοµής 7mm. Το προστατευτικό πλαίσιο να είναι 
κατασκευασµένο από σουηδική ξυλεία, διαστάσεων 3200Χ600mm και να φέρει 
ανάµεσα από τους ενδιάµεσους ορθοστάτες, 2 τεµάχια πλακάζ θαλάσσης για την 
αποφυγή εγκλωβισµού των παιδιών. Η τοποθέτησή του είναι αναγκαία για την 
αποθάρρυνση των παιδιών να εισέρχονται στην τροχιά της κούνιας. Οι βάσεις 
πάκτωσης να τοποθετούνται στο κάτω µέρος(πέλµα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η 
κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο που µπορεί να βλάψουν 
µακροχρόνια την ξυλεία .Η όλη κατασκευή να είναι γαλβανισµένη εν θερµό για 
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Οι βάσεις 
πάκτωσης να έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις 
ξύλινες επιφάνειες. 
 
10.Ξύλινη κούνια 2 θέσεων παίδων 
Η κούνια πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού.Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η βάση 
του οργάνου θα αποτελείται από 4 ξύλινους τρικολλητούς δοκούς µε αντίθετης 
φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώµα, διατοµής: 95Χ95Χ2380mm στους οποίους 
θα προσαρµόζονται οι 4 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σηµείο οι δοκοί (ορθοστάτες) θα 
φέρουν οπές για την συναρµογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκού. Στο 
κάτω σηµείο κάθε ορθοστάτη θα προσαρµόζεται µια βάση πάκτωσης. 
Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου πρέπει  να αποτελείται από 1 ξύλινη τρικολλητή 
δοκό διατοµής :95Χ95Χ3250mm η οποία σε κάθε άκρο της θα φέρει οπές για την 
συναρµογή της µε τους ορθοστάτες. Σε συγκεκριµένη απόσταση από το κάθε άκρο 
της η δοκός θα φέρει οπές  στις οποίες θα προσαρµόζονται οι µηχανισµοί 
συγκράτησης του καθίσµατος (µεταλλικά κουζινέτα). Τα καθίσµατα της κούνιας 
πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής. Το κάθισµα θα φέρει εσωτερικά προφίλ 
αλουµινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και θα είναι βραδυφλεγή µε 
µεγάλη αντοχή ενάντια σε χηµικές ουσίες. Πρέπει να περιέχουν σταθεροποιητές που 
δηµιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, να παρέχουν αντιστατική 
προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια να είναι από φορµαρισµένο καουτσούκ, 
αναπαυτικό & άνετο στην χρήση . 
Η ανάρτησή τους από τους µηχανισµούς συγκράτησης να γίνεται µε αλυσίδα 
διατοµής 5mm η οποία προσαρµόζεται στο κάθισµα µε µεταλλικούς διαµορφωµένους 
συνδέσµους (κρίκους) κατασκευασµένους από γαλβανιζέ χάλυβα διατοµής 7mm. Οι 
βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο κάτω µέρος(πέλµα) του κάθε ορθοστάτη 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάµεσα στο ξύλο και στο µέταλλο 
που µπορεί να βλάψουν µακροχρόνια την ξυλεία . Η όλη κατασκευή να είναι 



γαλβανισµένη εν θερµό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες. Οι βάσεις πάκτωσης πρέπει να έχουν µελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το 
εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από το 
έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους µε τις ξύλινες 
επιφάνειες. 
 
 
12.Ξύλινη κούνια 4 θέσεων µικτή (2θ παίδων &  2θ νηπίων) 
Η κούνια πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού.Το κύριο υλικό του οργάνου είναι το ξύλο το οποίο πρέπει να έχει 
λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του. 
Θα πρέπει να είναι πρεσαριστό από επιλεγµένη πεύκη Σουηδίας, να έχει ιδιαίτερα 
µεγάλη µηχανική αντοχή, να είναι βαµµένο µε υδατοδιαλυτά µη τοξικά και 
αναφλέξιµα χρώµατα που θα το προστατεύουν το ξύλο από µύκητες, σαράκι, θα 
είναι αδιάβροχα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.Η µικτή 
κούνια τεσσάρων θέσεων απαιτεί περίπου µια ζώνη ασφαλείας 750Χ600 εκ. 
Αποτελείται από δύο οριζόντιους ξύλινους δοκούς και έξι κεκλιµένους δοκούς 
στήριξης που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά και ένα στη µέση 
της κούνιας. Οι κεκλιµένοι δοκοί στήριξης θα ενώνονται έτσι ώστε να δηµιουργείται 
ένα ισοσκελές τρίγωνο µε βάση 177εκ. περίπου και µήκος πλευράς 220εκ. περίπου.    
Στην οριζόντια ξύλινη δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριµένες 
διαστάσεις (τόσο µεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιµένους δοκούς).  Τα κουζινέτα 
θα είναι τοποθετηµένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό (µεταξύ του ζεύγους)  και από 
την άκρη της κούνιας.Η κούνια θα διαθέτει δύο καθίσµατα παίδων και δύο νηπίων. 
Το επίπεδο κάθισµα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατασκευής, να είναι 
κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα και να φέρει 
µεταλλικούς φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι να είναι  κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος να είναι από 
φορµαρισµένο µαλακό, αναπαυτικό µαύρο καουτσούκ. Πρέπει να είναι βραδυφλεγή 
και να παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χηµικά. Να είναι µε 
σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και να παρέχουν αντιστατική 
προστασία.   Το κάθισµα ασφαλείας νηπίων να είναι κατασκευασµένο από ελαφρύ 
αλουµίνιο και επενδυµένο µε µαλακή πολυουρεθάνη. Να συνοδεύεται από αλυσίδα 
εν θερµώ γαλβανισµένη και ειδική πλαστική επένδυση για µεγαλύτερη προστασία 
των παιδιών. Το εν λόγω κάθισµα πρέπει να παρέχει τη µέγιστη ασφάλεια αφού 
προορίζεται για χρήση από παιδιά νηπιακής ηλικίας.   
      
13.Μύλος µε κάθισµα 
Ο µύλος πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα του 
εξωτερικού και συνολικές διαστάσεις διάµετρο περίπου 152 εκ. και ύψος περίπου 
77,2 εκ. Πρέπει να αποτελείται από το µηχανισµό περιστροφής, τη βάση, τις 
χειρολαβές στήριξης και το κάθισµα. Ο άξονας να είναι κατασκευασµένος από 
σωλήνα 3". Η βάση του µύλου (πλατφόρµα περιστροφής) να είναι κατασκευασµένη 
από κόντρα πλακέ αντιολισθητικό, του οποίου η µία πλευρά να διαθέτει ανάγλυφο 
αντιολισθητικό δάπεδο. Να έχει διάµετρο περίπου 152 εκ. και πάχος περίπου 23 χιλ. 
ενώ κάτω από τη βάση να υπάρχει λάµα κυκλικού σχήµατος ύψους περίπου 10 εκ. 
και πάχους 6 χιλ. για την παρεµπόδιση πρόσβασης των χρηστών στο κάτω µέρος 
του µύλου. Οι δύο χειρολαβές του µύλου να είναι κατασκευασµένες από σωλήνα 
διατοµής 1 ίντσας και µήκους περίπου 232 εκ. η οποία να είναι διαµορφωµένη σε 
σχήµα «Π» µε φάλτσα στις γωνίες. Το συνολικό ύψος της χειρολαβής να είναι 
περίπου 65 εκ. Οι δύο χειρολαβές να είναι ηλεκτροσυγκολληµένες µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να σχηµατίζουν σταυρό. Εσωτερικά της χειρολαβής και σε ύψος περίπου 23 
εκ., να είναι ηλεκτροσυγκολληµένη έτερη σωλήνα διατοµής 1 ίντσας. Στο σταυρό 
που σχηµατίζουν να τοποθετείται το κάθισµα του µύλου. Το κάθισµα του µύλου να 
είναι κατασκευασµένο επίσης από κόντρα πλακέ αντιολισθητικό του οποίου η µία 
πλευρά να διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο και να έχει διάµετρο περίπου 
80 εκ. και πάχος περίπου 23 χιλ. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την 
κατασκευή του εξοπλισµού να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα 
ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριµένα 



όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης όλα τα υλικά να είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και 
την υγεία των παιδιών, ενώ στο έδαφος να πακτώνονται µόνο  τα σίδερα πάκτωσης, 
τα οποία θα συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση περίπου 10 εκ. από το 
έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του 
εδάφους. 
 
14.Ζωάκι ελατηρίου 
Το ζωάκι ελατηρίου πρέπει να έχει πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ ή αντίστοιχου φορέα 
του εξωτερικού.Το κυρίως όργανο αποτελείται από ειδικά τεµάχια κατασκευασµένα 
από πλακάζ θαλάσσης πάχους από 15mm έως 40mm, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε ενός, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους να µας δίνουν την τελική 
µορφή του οργάνου. Το παιχνίδι πρέπει να φέρει στον κορµό του χειρολαβές και 
στηρίγµατα ποδιών για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια χρήσης του 
οργάνου. Στις µεταλλικές χειρολαβές και στα στηρίγµατα των ποδιών, να 
προσαρµόζονται πλαστικά χερούλια Φ30 mm από πολυπροπυλένιο. Πρέπει να είναι 
υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά, να έχει µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
να είναι ανακυκλώσιµο. Στο κάτω σηµείο του να προσαρµόζεται το ελατήριο µε την 
µεταλλική βάση πάκτωσης.Το ελατήριο να είναι κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως µε 
σπείρες, διατοµής Φ20 και συνολικών διαστάσεων 170Χ360 περίπου µε 5 σπείρες. 
Να είναι δοκιµασµένο σε µεγάλες καταπονήσεις και να έχει µελετηθεί µε τρόπο που 
να αποκλείει τον εγκλωβισµό των άκρων του παιδιού. Η βάση πάκτωσης να 
τοποθετείται στο κάτω µέρος του ελατηρίου και να συνδέεται µε αυτό µε φλάντζα 
χάλυβα η οποία να συγκρατείται µε τις κατάλληλες ροδέλες και περικόχλια 
ασφαλείας. Να αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες διατοµής Φ32 & Φ21 οι οποίες 
συγκολλούµενες µεταξύ τους, να δηµιουργούν ένα δικτύωµα το οποίο εγκιβωτίζεται 
ολόκληρο στο έδαφος, µε αποτέλεσµα την καλύτερη αγκύρωση του οργάνου. 
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