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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ: Η προµήθεια αφορά την αγορά µηχανής περιποίησης µαρµάρινου και ξύλινου 
δαπέδου, αεροσυµπιεστή και µεταλλικής σκάλας επαγγελµατικού τύπου για τις ανάγκες στο 
µέγαρο ΑΧΤΑΡΙΚΑ. 
 
 

1. Ηλεκτροκίνητη µηχανή περιποίησης δαπέδου. 
Ηλεκτροκίνητη µηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή. Ισχύς κινητήρα 1100W.  Να 
είναι απλή στο χειρισµό της. Με ξεχωριστό κάδο καθαρού νερού-απορρυπαντικού 50λίτρων 
και 60λίτρων για το ακάθαρτο αντίστοιχα. Πλάτος βούρτσας καθαρισµού 51cm. Πλάτος 
εργασίας αναρρόφησης 85cm. To περίβληµα της  µηχανής να είναι από ανθεκτικό πλαστικό 
και να προσφέρει πολύ καλή ορατότητα κατά τη χρήση της. Να διαθέτει σύστηµα συλλογής 
ακάθαρτου νερού. Να είναι εύκολα προσβάσιµος ο κάδος του ακάθαρτου νερού για γρήγορο 
άδειασµα και εύκολο καθαρισµό του. Να έχει τη δυνατότητα ρυθµιζόµενης ροής νερού-
απορρυπαντικού ανάλογα µε τις συνθήκες του δαπέδου που θα καθαρίζεται. Η πρακτική 
απόδοση επιφάνειας ανά ώρα λειτουργίας να είναι 2000m2 τουλάχιστον. Να περιλαµβάνει 
δίσκο για χρήση σε πάτωµα από µάρµαρο ή πλακάκι και συνοδεύεται από µια σειρά ειδικής 
τσόχας περιποίησης µαρµάρινου δαπέδου και µια σειρά περιποίησης ξύλινου δαπέδου. Να 
συνοδεύεται από τα ανάλογα χηµικά καθαρισµού για µαρµάρινο και ξύλινο πάτωµα 10 
λίτρων τουλάχιστον το κάθε ένα. Τα χηµικά καθαρισµού να διαθέτουν πιστοποίηση και 
έγκριση από τον ΕΟΦ. Να συνοδεύεται από  εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους 
και να υπάρχει διάθεση – παρακαταθήκη ανταλλακτικών  για 10 χρόνια τουλάχιστον. Η 
συντήρηση και η επισκευή να γίνεται στο Ηράκλειο από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της 
αντιπροσωπίας.  

 2. Αεροσυµπιεστής τύπου µονοµπλόκ. 
Τροχήλατος αεροσυµπιεστής χωρίς λάδι, χαµηλού θορύβου, κατάλληλος για µικρές 
εφαρµογές. Χωρητικότητα φιάλης σε αέρα 24 λίτρα τουλάχιστον. Απόδοση 1Hp 



τουλάχιστον, µε παραγωγή αέρα 110 λίτρα ανά λεπτό. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα: 
λάστιχο και σετ πιστολιών αέρος, µε ταχυσύνδεσµους εύκολης προσαρµογής. 

3. Επαγγελµατική Σκάλα βαρέως τύπου. 
Τριπλή  και διπλή επεκτεινόµενη σκάλα αλουµινίου που να  αναπτύσσονται µε 2 τρόπους και 
να αντέχουν φορτίο για καθηµερινή χρήση  115 κιλών τουλάχιστον. Να διαθέτουν 
αντιολισθητική βάση και πέλµα για καλύτερη ευστάθεια. Να είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα 
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα τύπου EN 131. Η σκάλα τριπλής επέκτασης να έχει µέγιστο ύψος 
3,15 µέτρα - ανοικτή σε στάση τύπου Λ,  ενώ η αντίστοιχη διπλής επέκτασης και  να έχει 
µέγιστο ύψος 2,00 µέτρα - ανοικτή σε στάση τύπου Λ. Για περισσότερη προστασία να 
διαθέτουν ιµάντες ή αλυσίδα τερµατισµού ανοίγµατος (στοπ). 
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