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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«43.01. Ξύλινη περίφραξη» 

Διαστάσεις 

Μήκος 2200 mm (ενδεικτικό) 

Πλάτος 100 mm 

Ύψος 1100 mm 

 

Η περίφραξη αποτελείται από : 

 Δύο (2) βάσεις στήριξης, 

 Ένα (1) ξύλινο πλαίσιο. 

Περιγραφή 

 Η περίφραξη αποτελείται από ανεξάρτητα πλαίσια ύψους 1100mm και 

κυμαινόμενου μήκους ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου τοποθέτησης. Το κάθε 

πλαίσιο στηρίζεται σε δύο ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ45mm και ύψους 1000mm. 

Σε κατάλληλα διαμορφωμένες οπές των κολώνων τοποθετούνται δύο ξυλοδοκοί 

διατομής 95Χ32mm, παράλληλα με το έδαφος. Κάθετα σε αυτές τοποθετούνται 

έντεκα κάγκελα από ξυλεία διατομής 95Χ22mm και μήκους 930mm σε σταθερές 

αποστάσεις μεταξύ τους. 

Κατά την συναρμολόγηση της περίφραξης, οι κολώνες των γειτονικών 

πλαισίων ενώνονται με τη χρήση κατάλληλων περικοχλίων, σχηματίζοντας μία ενιαία 

κολώνα διατομής 95Χ95mm. Η κάθε ενιαία κολώνα φέρει στο πάνω μέρος πλαστικό 

κάλυμμα για την αποφυγή τραυματισμών ενώ στο κάτω μέρος φέρει ειδικό μεταλλικό 

πέλμα που αγκαλιάζει τη δοκό για τη θεμελίωση της περίφραξης. 

Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που 

θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σκυρόδεμα τα μεταλλικά πέλματα 

που αγκαλιάζουν την δοκό και φέρουν ορθογωνική λάμα στο κάτω μέρος με οπές. 

Διαμέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής. 

Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος, τα μεταλλικά πέλματα επεκτείνονται κατά 

400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο έδαφος και θεμελίωση με 

σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200mm. 

 Η κατασκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους 

παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 

για την ασφάλεια των παιδοτόπων. 

 Το μήκος της περίφραξης είναι ενδεικτικό. Η κατασκευή προσαρμόζεται στα μέτρα 

του χώρου που θα τοποθετηθεί. 

 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. 

 


