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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«21.04. Ξύλινη τσουλήθρα με σκεπή» 

Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος 4000 mm 

Πλάτος 1000 mm 

Ύψος 3300 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος 

χώρος 

7500Χ4000mm 

25,6m2 

Μέγιστο ύψος 

πτώσης 
1300 mm 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

 

Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή, 

 Μία (1) σκάλα ανάβασης, 

 Μία (1) πλαστική τσουλήθρα. 

Περιγραφή 

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm. 

Αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του 

οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία 

πλευρά. Η σκεπή της πλατφόρμας είναι δίριχτη και κατασκευάζεται από δύο κομμάτια 

κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω μέρος των κολώνων. 

Στην μία πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται η σκάλα ανάβασης με πέντε ξύλινα 

σκαλοπάτια 140Χ45mm και δύο κουπαστές 100Χ45mm. Στην απέναντι πλευρά της 

πλατφόρμας τοποθετείται η ευθεία, κυματοειδής τσουλήθρα από χαμηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαϊνά προστατευτικά από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης με τη μορφή ζώων και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από 

σιδηροσωλήνα Φ26mm. Στις δύο ελεύθερες επιφάνειες της πλατφόρμας 

τοποθετούνται φράγματα από κόντρα πλακέ ή ξυλοδοκούς για την προστασία των 

χρηστών από πτώσεις.  

  

 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176:2008. 

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
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o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην 

Εργασία. 
 


