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Το καθιστικό αποτελείται από µαντεµένια, µεταλλικά και ξύλινα στοιχεία. 

Έχει µέγιστες διαστάσεις : µήκος 186 εκ., πλάτος 60 εκ. και ύψος 78 εκ. 
Ο σκελετός του καθιστικού αποτελείται από 2 πλάγια τµήµατα, 

κατασκευασµένα από συµπαγή χυτοσίδηρο ( µαντέµι µασίφ ) , διαµορφωµένο σε 
σχέδιο παραδοσιακού τύπου µε πυκνή διάταξη ελικοειδών σχηµάτων. Κάθε πλάγιο 
τµήµα έχει µέγιστο πάχος 4 εκ. 

Τα πλάγια αυτά τµήµατα συνδέονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια χυτοσιδηρών 
οριζόντιων ράβδων διατοµής 1/2¨, δύο στο κάθισµα και µία στην κορυφή της πλάτης, 
οι οποίες διαθέτουν στην άκρη τους σπείρα και παξιµάδι ασφαλείας 3/8"Χ70. Έχουν 
δε µήκος 178 εκ. 

Για την ευκολότερη συναρµολόγηση του καθιστικού, αλλά και για 
αισθητικούς λόγους στο εσωτερικό του κάθε πλάγιου χυτοσιδηρού τµήµατος 
υπάρχουν ειδικές υποδοχές (δέκα σε κάθε τµήµα) για τις ξύλινες δοκίδες, µε 
διαστάσεις ανάλογες µε αυτές του ξύλου  (6Χ4,5 εκ.) και βάθος  2 εκ.  

Το κάθισµα αποτελείται από δέκα (10) ξύλινες δοκίδες ορθογωνικής διατοµής 
6Χ4,5 εκ. µε στρογγυλεµένες ακµές και µήκους 180 εκ. που παρατάσσονται σε 
σχήµα καµπύλης. Η καµπύλη αυτή προκύπτει από κατάλληλη διάταξη των δοκίδων 
ούτως ώστε να δηµιουργείται επιφάνεια καθίσµατος σύµφωνη µε τους κανόνες της 
εργονοµίας .  

Τα πόδια των καθιστικών φέρουν στα κάτω άκρα τους ασφαλή αντικλεπτικό 
µηχανισµό για την αποτροπή µετακίνησής τους.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ : ΕΝ –GJL 200 
   EN 1563 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 
ΑΝΤΟΧΗ 
ΤΑΝΥΣΗΣ BDS EN 1563 Rm Mpa 252 - 260 

 EN ISO 6906-1 HB 

ΜΙΚΡΟ∆ΟΜΗ    

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ % 

Άνθρακας  
C 

Πυρίτιο 
Si 

Μαγγάνιο
Mn 

Χρώµιο 
Cr 

Φωσφόρος
P 

Θείο 
S 

Χαλκός 
Cu  



3,21 2,05 0,75 0,11 0,10 0,075 0,27 

 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που χρησιµοποιείται για τους εξοπλισµούς είναι σύνθετη 
αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύµφωνη µε τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται µε 
ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που 
προορίζεται.  

Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωµο ξύλο. Έχει 
αντοχή 360 kp/m2 και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. 
 Περιέχει περίπου 15% υγρασία 
 Περιέχει ελάχιστους χυµούς (ρετσίνι) σε σύγκριση µε άλλα δέντρα της 
οικογένειας της πεύκης των άλλων χωρών (καιρικές συνθήκες στη Βόρειο 
Σουηδία έως -25 ο) 

 Έχει θερµική αγωγιµότητα  s=0,10 Kcal/Mho και ηχητική µόνωση 3.5 φορές 
µεγαλύτερη από σκυρόδεµα ή πλινθοδοµή ίσου πάχους. 

 Έχει αντιµαγνητικές ιδιότητες και είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού 
ρεύµατος 

 Αντέχει στη φωτιά και κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN  
4120) ανάλογα µε τη διατοµή του. 

 Όταν καίγεται το εξωτερικό µέρος της διατοµής, το εσωτερικό της 
προφυλάσσεται και διατηρεί την αντοχή του. 

 Επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εµπορίου  
 ∆ιατηρεί τη µορφή του και παραµορφώνεται ή δηµιουργεί ελάχιστα ρήγµατα 
 Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη µεγάλη 
πλευρά της διατοµής µε αξιόλογη αύξηση της µηχανικής αντοχής αυτής της 
επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρµογής σε δάπεδα. 
Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial  5 χιλ.  κατ’ ελάχιστο.  
Τα ξύλινα µέρη του  καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ( 

τρίψιµο , λείανση , στοκάρισµα ) επικαλύπτονται µε 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού 
χρώµατος και 1 στρώση προστατευτικού κεριού .   

Τα καθιστικά συνοδεύονται από επαρκή αριθµό ούπα , για την στερέωσή τους 
σε τσιµεντένιο δάπεδο . 
Ο συµπαγής χυτοσίδηρος ( µαντέµι ) του σκελετού του καθιστικού αποτελείται από : 
άνθρακα C σε ποσοστό 3,5 % , πυρίτιο Si 1,5 % , µαγγάνιο Mn 1,0 % , φωσφόρο P  
0,10 % , θείο S  0,12 % .  

 



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του 
εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε 
θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα ,όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία 
της επιφάνειας µε αµµοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι 
διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (µε 
κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί ώστε να 
αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία βάφονται τα ξύλινα µέρη είναι 
ειδικά µελετηµένα για τις κλιµατολογικές  συνθήκες της χώρας µας  και απολύτως 
ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα  
µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές µας. 

 
Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία 

πρώτων υλών διεξάγονται σύµφωνα µε  
• Το σύστηµα ποιότητας ISO 9001 : 2000  
• Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004  

 
 

 
 


