
 

 

 

Σχόλια 

Όνομα Ιωάννης Παπαδόπουλος Email i.pap.ce@gmail.com Άρθρο Διάφορα (1,2-1,24)

 Ημ/νία 23/12/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

  

Στα παρακάτω άρθρα της τεχνικής περιγραφής των ξύλινων επίπλων αναφέρεται η χρήση 

δρύινου καπλαμά πάχους 3mm. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα δεν διατίθεται  

καπλαμάς δρυός σε αυτό το πάχος. Μήπως είναι 3mm το σύνολο (1,5mm στην κάθε 

πλευρά) ή είναι 0,3mm στην κάθε πλευρά. Παρακαλώ διευκρινίστε.  

• 1.2) Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυό 

•  1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά 

δρυός 

• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης) 

•  1.7) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία 

δρυός). 

•  1.9) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

καπλαμά). 

• 1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ 

θαλάσσης με καπλαμά). 

•   1.11) Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

καπλαμά) 



•   1.12) Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός 

•   1.13) Ξύλινη επένδυση βάσης επιτραπέζιων προθηκών σκευοφυλακίου 106 από 

ξύλο δρυός 

•   1.22) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

καπλαμά) 

•   1.23) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς 

από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α 

•   1.24)  Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς 

από μασίφ ξυλείαδρυός) ΤΥΠΟΣ Β 

 

 

Μελαμίνη πάχους 1mm. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα δεν διατίθεται  μελαμίνη 

σε αυτό το πάχος. Παρακαλώ να διευκρινίσετε το πάχος της μελαμίνης βάση των 

δεδομένων της αγοράς για τα έπιπλα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα της τεχνικής 

περιγραφής: 

•      1.4) Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 

• 1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά 

δρυός 

• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης) 

• 1.8) Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 

 

 

Μεντεσέδες βαρέως τύπου, κρυφούς μεταλλικούς , διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και 

ρυθμιζόμενους . Παρακαλώ να διευκρινίσετε με κατασκευαστικό σχέδιο πως θα γίνει η 

τοποθέτηση των μεντεσέδων στα έπιπλα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα της 

τεχνικής περιγραφής ώστε να είναι κρυφά, καθώς δεν φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 

αυτή λεπτομέρεια. 

•      1.4) Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 

• 1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά 

δρυός 

• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης) 



• 1.7) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία 

δρυός). 

• 1.8) Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 

• 1.9) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με  

καπλαμά). 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 

1) Στο εσωτερικό φωτισμό με οπτικές ίνες πόσα watt θα είναι για κάθε προθήκη; Άλλα watt 

χρειάζονται για τις μεγάλες και άλλα για τις μικρές. Πόσες εξόδους (προβολάκια) θα έχει η 

κάθε προθήκη; 

2) Τα ανοιγόμενα γυαλιά όταν είναι ανοικτή η πόρτα υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν οι 

μεντεσέδες, λόγω του υπερβολικού βάρους. Πρέπει να προβλεφθεί επιπρόσθετη, έστω 

εξωτερική στήριξη στις γυάλινες πόρτες όσο αυτές θα είναι ανοικτές για να μην 

αποκολληθούν οι μεντεσέδες από την προθήκη. 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 

1) Στο σχέδιο η μια από τις δύο προθήκες είναι χωρισμένη κατά το ½. Θα είναι άνισες ή η 

μια θα είναι χωρισμένη στη μέση; 

2) Σε ποια σημεία θα είναι τοποθετημένη η κρυφή ταινία του εσωτερικού φωτισμού και 

πόσα watt θα είναι διαθέσιμα για την κάθε προθήκη; 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Παρακαλώ να μας παραθέσετε κατασκευαστικά σχέδια των φωτιστικών για να 

διευκρινιστεί ο τρόπος κατασκευής. 

 

  

 


