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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΝΣΟΤΛΑΠΔ – ΠΟΡΣΩΝ ΔΡΜΑΡΙΩΝ ΠΡΟ A
ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 22/04/2020 ΔΩ 29/04/2020
Α. Νηνπιάπα Κιεηζηνύ Τύπνπ κε ηέζζεξα (4) αλνηγόκελα θύιια θαη θιεηδαξηά,
δηαζηάζεσλ:
Μήθνο: 243 cm , Βάζνο: 60 cm , Ύςνο: 169 cm . Δζσηεξηθά ζα πεξηέρεη νθηώ (8)
ξάθηα.
Β. Νηνπιάπα Κιεηζηνύ Τύπνπ κε ηξία (3) αλνηγόκελα θύιια θάησ, ηξία (3) πάλσ θαη
θιεηδαξηά, δηαζηάζεσλ:
Μήθνο: 250 cm , Βάζνο: 60 cm , Ύςνο: 150 cm . Δζσηεξηθά ζα πεξηέρεη έμη (6)
ξάθηα.
Γ. Νηνπιάπα Κιεηζηνύ Τύπνπ κε δύν (2) αλνηγόκελα θύιια θάησ, δύν (2) πάλσ θαη
θιεηδαξηά, δηαζηάζεσλ:
Μήθνο: 250 cm , Βάζνο: 60 cm , Ύςνο: 125 cm . Δζσηεξηθά ζα πεξηέρεη έμη (4)
ξάθηα.
Γ. Τέζζεξηο (4) πόξηεο εξκαξίνπ, δηαζηάζεσλ:
Μήθνο: 0,8 cm, Πιάηνο: 60 cm
Όια ηα κέξε ηεο ληνπιάπαο (πεξηκεηξηθό θνπηί, ξάθηα, πιάηε θαη πόξηεο) λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από κνξηνζαλίδα πςειήο ππθλόηεηαο κε πξόζζεηε ακθίπιεπξε
επέλδπζε από κειακίλε.
Όια ηα εκθαλή πιατλά ζόθνξα ζα είλαη μύιηλα ή πιαζηηθά πάρνπο 0,8-1 mm,
ζεξκνθνιιεκέλα κε κε ηνμηθή θόιια θαη ζηξνγγπιεκέλα ζηηο άθξεο.
Τν ειάρηζην πάρνο ηνπ πεξηκεηξηθνύ θνπηηνύ, ησλ ξαθηώλ θαη ησλ πνξηώλ ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 18mm, ελώ ηεο πιάηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8mm. Όια ηα ξάθηα, ζα
είλαη θηλεηά, ζα ζηεξίδνληαη ζηα πιατλά ηνπ ζθειεηνύ, ζα δύλαληαη λα ξπζκίδνληαη
θαζ’ ύςνο αλά πεξίπνπ 2,5cm.
Οη επηθάλεηεο ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε μύιηλεο θαβίιηεο θαη κεηαιιηθέο βίδεο
ρσξίο ηελ ρξήζε θόιιαο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε απόιπηε
ζηαζεξόηεηα ησλ εξκαξίσλ.
Όιεο νη πόξηεο ζα είλαη αλνηγόκελεο θαη ζα ζηεξίδνληαη ζην ζθειεηό κε ρσλεπηνύο
κεληεζέδεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ην αζόξπβν άλνηγκα - θιείζηκν ησλ θύιισλ θαηά
90ν. Οη πόξηεο ζα αζθαιίδνπλ κε θιεηδαξηά θαη ζα θέξνπλ ρεηξνιαβέο.
Τστόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

