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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα κύρια υλικά κατασκευής του ξύλινου καθιστικού με σκέπαστρο είναι 
ξύλινοι δοκοί διατομής 35x120mm, πλαίσια από ξύλινο καφασωτό (κλωστρά)  και 
κόντρα πλακέ θαλάσσης επικαλυμμένο με ασφαλτικό κεραμίδι. Για την κατασκευή 
των επί μέρους τμημάτων του εξοπλισμού χρησιμοποιείται ερυθρά ξυλεία Αρκτικού 
κύκλου, ειδική για την μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η ερυθρά 
ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1052 που ικανοποιεί τις 
συνθήκες καταλληλότητας όπως ορίζονται από το DIN 4074 που αφορά ξυλεία με 
μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις. Κάθε τεμάχιο που χρησιμοποιείται έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνεια του. Οι κοχλίες 
και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην 
σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Στην κατασκευή χρησιμοποιούνται 
υδατοδιαλυτά χρώματα με προσθήκη κεριού τα οποία διακοσμούν και 
προστατεύουν το ξύλο από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες και τις καιρικές 
συνθήκες. Η προσθήκη κεριού στα υδατοδιαλυτά προϊόντα δημιουργεί περεταίρω 
αδιαβροχοποίηση του ξύλου με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο 
συντήρησης του ξύλου. Στην βαφή δεν περιέχονται τοξικές και βλαβερές ουσίες για 
παιδιά και πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που αφορά 
την χρήση ξύλινων αντικειμένων και από παιδιά. Το υλικό που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή των ασφαλτικών κεραμιδιών είναι τροποποιημένο (APP Modified) 
ασφαλτικό μίγμα στο οποίο γίνεται επικάλυψη από ορυκτή ψηφίδα σε διάφορα 
χρώματα τα οποία προστατεύουν το υλικό ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στην 
αισθητική της κατασκευής. Πρόκειται για ένα στεγανωτικό σύστημα με χαμηλό 
βάρος το οποίο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και 
ως εκ τούτου η χρήση ενδείκνυται για εξωτερικούς χώρους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 

Είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά από ξύλο και μεταλλικές συνδέσεις. Οι 
διαστάσεις του είναι οι εξής: μήκος 180cm, πλάτος 58cm και ύψος 83cm. Ο ξύλινος 
σκελετός του αποτελείται από δύο στοιχεία από ξυλεία διατομής 9Χ9cm. Το κάθε 
στοιχείο αποτελείται από δύο κάθετα ξύλα. Το πρώτο έχει ύψος 23cm και το 
δεύτερο έχει ύψος 72cm, καθώς αποτελεί στήριγμα για την πλάτη του παγκακιού. 
Έχει δε αφαιρεθεί τμήμα του με μορφή φάλτσου σε ύψος 38cm για να προσδοθεί 
εργονομία στην κατασκευή. Στην βάση του κάθε πλευρικού στοιχείου υπάρχει 
οριζόντιο ξύλο διατομής 9Χ9cm και μήκους 58cm, ενώ όμοιο ξύλο υπάρχει και σε 
ύψος 23cm πάνω από το ξύλο της βάσης. Οι ελεύθερες άκρες των δύο οριζοντίων 
ξύλων έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν στρογγυλεμένες ακμές. Η 
πλάτη αποτελείται από δύο ξύλινα στοιχεία ιδίου μήκους 180cm αλλά διαφορετικής 
ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές. Το ανώτατο ξύλο είναι διατομής 
4,5Χ14,5cm, ενώ το κατώτατο ξύλο 4,5Χ10cm. Είναι τοποθετημένα στο κάθετο ξύλο 
με την μορφή φάλτσου με την βοήθεια βιδών 5Χ80 και σε σημείο πρόσωπο με το 
κάθετο ξύλο. Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλινα στοιχεία ορθογωνικής 
διατομής 4,5Χ10cm και έχει στρογγυλεμένες ακμές και μήκους 180cm. Τα ξύλινα 
στοιχεία του καθίσματος συνδέονται με το οριζόντιο επάνω ξύλο του πλευρικού 
στοιχείου με την βοήθεια βιδών 5Χ80. Όλα τα ξύλα, τόσο της πλάτης όσο και του 
καθίσματος, εξέχουν 20cm ένθεν και ένθεν του ξύλινου σκελετού του παγκακιού. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ 

Το σκέπαστρο στηρίζεται σε πέντε (5) ξύλινους δοκούς διατομής 
120x105mm οι οποίοι συνθέτονται από την σύνδεση στοιχείων διατομής 
120x35mm με την μορφή σάντουιτς. Οι δύο από αυτούς έχουν ύψος 2500mm και 
αποτελούνται από δύο εξωτερικά τμήματα 120x35x2500mm και τρία εσωτερικά 
διαστάσεων 120x35x400mm.  Οι υπόλοιποι δύο έχουν ύψος 2100mm και 
αποτελούνται από δύο εξωτερικά τμήματα 120x35x2100mm και δύο εσωτερικά 
διαστάσεων 120x35x400mm.  Ο τελευταίος έχει ύψος 2300mm και αποτελείται από 
δύο εξωτερικά τμήματα 120x35x2300mm και δύο εσωτερικά διαστάσεων 
120x35x400mm. Οι ξύλινοι αυτοί δοκοί τοποθετούνται σε διάταξή τέτοια ώστε σε 
κάτοψη να δημιουργείται πλαίσιο διαστάσεων 2560x1460mm.  

Η μία πλευρά πλάτους 2560mm που υπάρχουν ό ένας δοκός ύψους 2500mm 
και ο ένας ύψους 2100mm μένει ελεύθερη. Η δεύτερη όμως καλύπτεται στο τμήμα 
της από τον δοκό ύψους 2100mm έως τον δοκό ύψους 2300mm με πλαίσιο από 
ξύλινο καφασωτό ύψους 800mm, ενώ στο υπόλοιπο καλύπτεται με αντίστοιχο 
καφασωτό σε όλη την επιφάνεια της. Η πλευρά πλάτους 1460mm που 
δημιουργείται από τους δύο δοκούς ύψους 2100mm καλύπτεται και αυτή με ξύλινο 
καφασωτό ύψους 800mm ενώ η απέναντι της πλευρά δημιουργείται από τους δύο 
δοκούς ύψους 2500mm παραμένει ελεύθερη. 

Για την στέγαση χρησιμοποιείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18-20mm 
που φέρει ασφαλτικό κεραμίδι στην άνω επιφάνεια του. Το κόντρα πλακέ αυτό 
συνδέεται με την χρήση δύο παράλληλων δοκών διατομής 35x120mm και μήκους 
3105mm που θηλυκώνουν στις υποδοχές των κάθετων δοκών. Οι δοκοί αυτοί 
διαθέτουν αρκετά στρογγυλεμένες άκρες για αισθητικούς λόγους.     


