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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«50.21. Λαβύρινθος για νήπια» 

Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος 3000 mm 

Πλάτος 2500 mm 

Ύψος 1900 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος 
χώρος 

5000Χ5500mm 

26,6 m2 

Μέγιστο ύψος 
πτώσης 

200 mm 

Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Το όργανο αποτελείται από : 
 Ένα (1) πλαστικό τούνελ, 

 Δύο (2) βάσεις για τούνελ, 
 Πέντε (5) πάνελ δραστηριοτήτων, 
 Ένα (1) διακοσμητικό δέντρο. 

Πλαστικό τούνελ. 

 Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου 

τοιχώματος. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι 

κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. 

Βάση για έξοδο τούνελ.  

Η βάση αποτελείται από: 

 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm και μήκους 1900mm. 

 1 διακοσμητικό πάνελ με τη μορφή μανιταριού από HPL. 

Πάνελ δραστηριοτήτων 
 Τα πάνελ κατασκευάζονται από HPL και φέρουν διάφορες δραστηριότητες 
απασχόλησης των νηπίων 
Διακοσμητικό δέντρο 
 Το δέντρο κατασκευάζεται από δύο ίδια κομμάτια HPL τοποθετημένα κάθετα 
μεταξύ τους. 
 

 Το παρόν όργανο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας 

για όλους» για άτομα με ειδικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής αλλαγής. 

 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). 
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 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

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. 


