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Σελ.1

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μελέτης
(ΕΕ)
Συντελεστές
Μουσειογραφικής
Εφαρμογής

Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ.
Έλενα Μελίδη
Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης- Αρχαιολόγος
Βιβή Βαμβακοπούλου, Ευγενία Δάφνη, Νίκη Δάφνη, Ιωάννα Πάλλα, Ελένη Παπαθωμά
Υπεύθυνες Συλλογών- Αρχαιολόγοι
Ιφιγένεια Δημητρίου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Εξωτερικοί Συνεργάτες.
Αλεξάνδρα Νικηφορίδου
Υποστηρικτικές Εργασίες Μουσειολογικής Μελέτης
Μαρία Ρούσσου
Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μουσειολογικής Μελέτης ως προς τις Ψηφιακές υποδομές και
Εφαρμογές
Αδαμάντιος Αραμπατζής
Υποστηρικτικές Γραφιστικές Εργασίες
Ανατολιάνος Σπύρος, Ruschioni Isidora
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Φωτισμού
Έλλη Παγκάλου, Πολυξένη Παπαμιχελάκη, Κλαίρη Σταμάτη
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύνταξης της μελέτης Περιβάλλοντος Χώρου

Για την ομάδα μελέτης.

‘Ελενα Μελίδη

Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Αθήνα, ......................

Ε ΛΕΓ ΧΘΗΚ Ε

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΝΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

ΘΕΩ ΡΗΘΗΚ Ε

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/5.5.2
013 ΥΑ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Μ.Μ.Π.Κ.

Σελ.2

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 		
			
			

Βασικές αρχές σχεδιασμού του εξοπλισμού του νέου
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.					
Συγκεντρωτικός Πίνακας Άρθρων.					

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 								
			
ΕΞ1: Γραφείο ενός ατόμου.					
			
ΕΞ2: Καθίστικός πάγκος τριθέσιος χώρις πλάτη.			
			
ΕΞ3: Καθιστικός πάγκος τριθέσιος με πλάτη.			
			
ΕΞ4: Καθιστικός πάγκος μονοθέσιος με πλάτη.			
			
ΕΞ5: Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι αποθήκευσης.		
			
ΕΞ6: Επιτοίχιες ντουλάπες με βαγονέτα/
				
γκαρνταρόμπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων		
			
ΕΞ7: Επιτοίχιες ντουλάπες/ Αποθηκευτικοί χώροι
				
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.				
			
ΕΞ8: Βαγονέτα/ αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών
				
προγραμμάτων.						
			
ΕΞ9: Τραπέζι εργαστηρίου.						
			
ΕΞ10: Καθίσματα εργαστηρίου.					
			
ΕΞ11: Σκαμπό εργαστηρίου.						
			
ΕΞ12: Πάγκος υποδοχής βιβλιοθήκης Μουσείου.			
			
ΕΞ13: Πάγκος υποδοχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/
				
Πάγκος-βήμα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.		
			
ΕΞ14: Πάγκος Υποδοχής μουσείου-Τζαμί Τσισδαράκη.		
			
ΕΞ15: Βιβλιοθήκη Μουσείου.					
			
ΕΞ16: Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Μουσείου.			
			
ΕΞ17: Καρέκλα Γραφείου.						
			
ΕΞ18: Καρέκλα συνεργασίας/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.
			
ΕΞ19: Σκαμπό.							
			
ΕΞ20: Καρέκλα γραφείου διευθυντή.				
			
ΕΞ21: Τραπέζι συνεδριάσεων.					
			
ΕΞ22: Γραφείο Διευθυντή.						
			
ΕΞ23: Καθιστικό Γραφείου Διευθυντή.				
			
ΕΞ24: Ιματιοθήκες με θυρίδες (lockers).				
			
ΕΞ25: Έπιπλο-κάθισμα φύλακα/χώρος αποθήκευσης.		
			
ΕΞ26: Βιβλιοθήκη.							
			
ΕΞ27: Ντουλάπα.							
			
ΕΞ28: Ντουλάπα Βεστιαρίου .
				
			
ΕΞ29: Μπάρ στο κτήριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
				
και στο φουαγιέ.
				
			
ΕΞ30: Ντουλάπα υποδοχής/γκαρνταρόμπα.
		
			
ΕΞ31: Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου.		
			
ΕΞ32: Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα με διαχωριστικό κρύσταλλο .
			
ΕΞ33: Διαχωριστικά πανέλα ανάρτησης στο χώρο
				
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
			
			
ΕΞ34: Φωτιστικό αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Μουσείου.
			
ΕΞ35: Φωτιστικό αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Μουσείου.
			
ΕΞ36: Επιδαπέδιο Φωτιστικό Γραφείου.
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Σελ.3

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ο σχεδιασμός των επίπλων και των ειδικών κατασκευών, όπως και η επιλογή των
προϊόντων προμήθειας του εξοπλισμού, βασίστηκε σε λειτουργικές και σύγχρονες
λύσεις συνδυάζοντας την κατασκευαστική ποιότητα και την αισθητική.
• Επιλέγονται ζεστά και φιλικά υλικά προς το περιβάλλον, όπως το ξύλο και
συγκεκριμένα το κόντρα πλακέ θαλάσσης, προσφέροντας μεγαλύτερη ποιότητα
στην κατασκευή.
• Οι ξύλινες επιφάνειες δίνουν την δυνατότητα επιλογής χρώματος και αντέχουν
στο χρόνο.
• Έπιπλα υποδοχής σε στρατηγικά σημεία χαράσσονται ψηφιακά με το λογότυπο
του Μουσείου με σκοπό να το σηματοδοτήσουν.
• Προτείνονται μεταλλικές κατασκευές για λόγους στήριξης και ανάρτησης, αλλά
και μεταλλικές διάτρητες λαμαρίνες σε επιλεγμένα σημεία.
• Επιφάνειες από plexiglass τοποθετούνται ως διαχωριστικά γραφείου δίνοντας
πολυχρωμία στο χώρο εργασίας.
• Τα γραφεία είναι εργονομικά, δημιουργώντας πολλούς χώρους αποθήκευσης
και επιτρέποντας την ιδιοτικότητα του εργαζομένου.
• Μονάδες αποθήκευσης μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και σε
διάφορες μορφές προσφέροντας τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει τη
δική του σύνθεση.
• Ο σχεδιασμός των ειδικών βαγονέτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
εξυπηρετούν τις ανάγκες των Μουσειοπαιδαγωγών, μεταφέρονται με ευκολία
στους χώρους του Μουσείου και αποτελούν διαδραστικές πολύχρωμες κατασκευές,
φιλικές προς τα παιδιά.
• Τα καθίσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων λειτουργούν ως χώροι
αποθήκευσης, τραπεζάκια και βαγονέτα, δηλαδή διαδραστικά εργαλεία για τα
μικρά παιδιά.
• Επιλέγονται καρέκλες γραφείου εργονομικές και παράλληλα καλαίσθητες.
• Προτείνονται φωτιστικά υψηλής ποιότητας με σκοπό τον κατάλληλο φωτισμό
του κάθε γραφείου.
Σκοπός της μελέτης εξοπλισμού είναι να προτείνει ένα λειτουργικό σχεδιασμό στους
χώρους εργασίας του νέου Μουσείου με στοιχεία πρωτοτυπίας και καλαισθησίας,
έτσι όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Μουσείο.

Σελ.4

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης
ΑΡΘΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α

Κωδικός
Άρθρου

Περιγραφή/Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
ποσότητα

01

ΕΞ1

Γραφείο ενός ατόμου.

τμχ.

13

02

ΕΞ2

Καθιστικός πάγκος τριθέσιος χωρίς πλάτη.

τμχ.

2

03

ΕΞ3

Καθιστικός πάγκος τριθέσιος με πλάτη.

τμχ.

1

04

ΕΞ4

Καθιστικός πάγκος μονοθέσιος με πλάτη.

τμχ.

1

05

ΕΞ5

Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης

τμχ.

30

06

ΕΞ5.1

Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης (με φύλλα)

τμχ.

40

07

ΕΞ 5.2

Ντουλάπες/Βιβλιοθήκες/Χώροι Αποθήκευσης (με συρτάρια)

τμχ.

30

08

ΕΞ6

Επιτοίχιες ντουλάπες με Βαγονέτα/Γκαρνταρόπα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

τμχ.

11

09

ΕΞ7

Επιτοίχιες ντουλάπες/ Αποθηκευτικοί χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων

τμχ.

2

10

ΕΞ8

Βαγονέτα/ Αποθηκευτικοί χώροι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

τμχ.

7

11

ΕΞ9

Τραπέζι εργαστηρίου.

τμχ.

12

12

ΕΞ10

Καθίσματα εργαστηρίου.

τμχ.

60

13

ΕΞ11

Σκαμπό εργαστηρίου.

τμχ.

20

14

ΕΞ12

Πάγκος υποδοχής Βιβλιοθήκης Μουσείου.

τμχ.

1

15

ΕΞ13

Πάγκος υποδοχής Εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ Βήμα πολλαπλών χρήσεων.

τμχ.

2

16

ΕΞ14

Πάγκος υποδοχής Μουσείου - Τζαμί Τσισδαράκη.

τμχ.

1

17

ΕΞ15

Βιβλιοθήκη Μουσείου.

τμχ.

6

18

ΕΞ16

Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Μουσείου.

τμχ.

1

19

ΕΞ17

Καρέκλα Γραφείου.

τμχ.

20

20

ΕΞ18

Καρέκλα Συνεργασίας/ Αίθουσας Συνεδριάσεων/Πολλαπλών Χρήσεων.

τμχ.

100

21

ΕΞ19

Σκαμπό.

τμχ.

10

22

ΕΞ20

Καρέκλα Γραφείου Διευθυντή.

τμχ.

1

23

ΕΞ21

Τραπέζι συνεδριάσεων - συνεργασίας.

τμχ.

3

24

ΕΞ22

Γραφείο Διευθυντή.

τμχ.

1

25

ΕΞ23

Καθιστικό Γραφείο Διευθυντή (Καναπές)

τμχ.

1

26

ΕΞ23.1

Καθιστικό Γραφείο Διευθυντή (Πολυθρόνα)

τμχ.

1

27

ΕΞ24

Ιματιοθήκες με θυρίδες (Lockers).

τμχ.

2

28

ΕΞ25

Επιπλο με κάθισμα φύλακα/ Χώρος αποθήκευσης.

τμχ.

8

29

ΕΞ26

Βιβλιοθήκη.

τμχ.

10

30

ΕΞ27

Ντουλάπα.

τ.μ.

50

31

ΕΞ28

Ντουλάπα Βεστιαρίου.

τμχ.

1

32

ΕΞ29

Μπαρ στο κτήριο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το Φουαγιέ.

τμχ.

3

33

ΕΞ30

Ντουλάπα υποδοχής / Γκαρνταρόμπα.

τμχ.

1

34

ΕΞ31

Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου.

τμχ.

80

35

ΕΞ32

Βιβλιοθήκη/Ντουλάπα με διαχωριστικό κρύσταλλο.

τμχ.

1

36

ΕΞ33

Διαχωριστικά πανέλα ανάρτησης στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

τμχ.

4
Σελ.5

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης
ΑΡΘΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α

Κωδικός
Άρθρου

Περιγραφή/Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
ποσότητα

37

ΕΞ34

Φωτιστικό Αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης Μουσείου.

τμχ.

6

38

ΕΞ35

Φωτιστικό Αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης Μουσείου.

τμχ.

5

39

ΕΞ36

Επιδαπέδιο Φωτιστικό Γραφείου.

τμχ.

1

Σελ.6

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ1
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΓΡΑΦΕΙΟ 1
ΑΤΟΜΟΥ

Μονάδα γραφείου για 1 θέση εργασίας που
αποτελείται από:

κωδικός

ΓΡΑ.Θ.1

01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων
1.15 Χ 0.70 μ.
02. Ξύλινο έπιπλο-κουτί από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. με συρτάρι και
αποθηκευτικό χώρο (ή χώρο για τον πύργο του
υπολογιστή) στη βάση του, διαστάσεων 0.70 Χ
0.27 Χ 0.66 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 9

ποσότητα
13

03. Ξύλινο διαχωριστικό κουτί από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων
0.70 Χ 0.08 Χ 0.66 μ.
04. Μεταλλικός διάτρητος αγωγός τύπου U/
κανάλι καλωδίων μήκους 1,15 μ.
05. Δύο μεταλλικά πόδια από λάμες 2 χιλ.
ύψους 0,24 μ. και ανοίγματος 0,70 μ. Το ένα
έχει πλάτος 0,17μ. και το άλλο 0,08 μ.
06. Ανοιγόμενη διάτρητη λαμαρίνα διαστάσεων
0,24Χ0,47 μ.
07. Επιφάνεια από έγρωμο plexigras πάχους 3
χιλ. διαστάσεων 1,14Χ0,15 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές
και στα plexiglas θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.
σκαρίφημα

Σελ.7

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ2
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΓΚΟΣ
ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΛΑΤΗ

Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:

τεμάχιο

κωδικός

02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα
τετράγωνης διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων
0.42 Χ 0.35 μ.

ΚΑΘ.1

01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων
1.80 Χ 0.40 μ.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
2

03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05
μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.8

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ3
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΓΚΟΣ
ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΜΕ
ΠΛΑΤΗ

Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:

τεμάχιο

κωδικός

02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα
τετράγωνης διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων
0.42 Χ 0.35 μ.

ΚΑΘ.2

01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων
1.80 Χ 0.40 μ.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
1

03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05
μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.9

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ4
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΓΚΟΣ
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ ΜΕ
ΠΛΑΤΗ

Τύπος καθιστικού που αποτελείται από:

τεμάχιο

κωδικός

02. Μεταλλικά πόδια στήριξης από στράτζα
τετράγωνης διατομής 2 Χ 2 εκ. διαστάσεων
0.42 Χ 0.35 μ.

ΚΑΘ.3

01. Ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων
0.80 Χ 0.40 μ.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
1

03. Μαξιλάρια διαστάσεων 0.40 Χ 0.40 Χ 0.05
μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.10

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ5
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/
ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μονάδα χώρου αποθήκευσης χωρίς φύλλα
ή συρτάρια που δημιουργεί ντουλαπες/
βιβλιοθήκες και αποτελείται από:

κωδικός

01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ
0.40 Χ 0.40 μ.

ΝΤΟ.Γ.1

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
30

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.11

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ5.1
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/
ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μονάδα χώρου αποθήκευσης με φύλλο
που δημιουργεί ντουλαπες/βιβλιοθήκες και
αποτελείται από:

κωδικός

ΝΤΟ.Γ.1

01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ
0.40 Χ 0.40 μ.
02. Φύλλα ντουλάπας από επιφάνεια κόντρα
πλακέ θαλάασης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76
Χ 0.36 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
40

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.12

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ5.2
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/
ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μονάδα χώρου αποθήκευσης με δύο συρτάρια
που δημιουργεί ντουλαπες/βιβλιοθήκες και
αποτελείται από:

κωδικός

ΝΤΟ.Γ.1

01. Ξύλινο κουτί από επιφάνειες κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.80 Χ
0.40 Χ 0.40 μ.
02. Δύο συρτάρια από επιφάνεια κόντρα πλακέ
θαλάασης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.76 Χ
0.18 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 10

ποσότητα
30

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.13

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ6
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΑ/
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι ντουλάπες είναι σύνθετες κατασκευές και
αποτελούνται από:

κωδικός

ΝΤΟ.Η.1
ΒΑΓ.Η.1

01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. που συνθέτουν μια
ντουλάπα διαστάσεων 2.60 Χ 0.75 Χ 2.00 μ.
02. Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.00 Χ
0.50 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 7, 11

ποσότητα
11

03. Συτάρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. διαστάσεων 0.50 Χ 0.18 μ.
04. Πλαστικά βαγονέτα με χαραγμένο το
λογότυπο του Μουσείου, μεταλλικό χερούλι και
με ροδάκια.
05. Μεταλλικές μπάρες γκαρνταρόμπας.
Η μία επιτοίχια ντουλάπα εχει πέντε θέσεις
για βαγονέτα και η δεύτερη ντουλάπα έχει
τέσσσερις θέσεις για βαγονέτα.
Η συνολική ποσότητα αναλύεται σε 2
ντουλάπες και 9 βαγονέτα.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Οι μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές
και στα πλαστικά βαγονέτα θα αποφασιστούν
από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.14

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ8
ΕΞ7
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι ντουλάπες είναι σύνθετες κατασκευές και
αποτελούνται από:

κωδικός

ΝΤΟ.Η.2

01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. που συνθέτουν μια
ντουλάπα διαστάσεων 2.60 Χ 0.75 Χ 2.00 μ.
02. Ανοιγόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.00 Χ
0.50 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 7, 12

ποσότητα
2

03. Ξύλινα ράφια από μελαμίνη πάχους 2 εκ.
διαστάσεων 0.75 Χ 0.50 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και
θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές
και στις λαμαρίνες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

(τα βαγονέτα δεν συμπεριλαμβάνονται)
Σελ.15

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ8
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΒΑΓΟΝΕΤΑ/
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Βαγονέτα/χώρος αποθήκευσης υλικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (χαρτιά,
χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, μαξιλάρια
κ.α.) συνολικών διαστάσεων 0.75 Χ 0.40 Χ
0.70 μ. Έχουν μεταλλικό σκελετό από στράτζα
τετράγωνης διατομής, επιφάνειες από διάτρητη
λαμαρίνα και ξύλινες επιφάνειες από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. Μεταλλικό
χερούλι και ρόδες.

κωδικός

ΒΑΓ.Η.2

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 12

ποσότητα
7

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και
θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες, στις μεταλλικές κατασκευές
και στις λαμαρίνες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.16

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ9
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τραπέζι εργαστηρίου εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που αποτελείται από:

κωδικός

ΓΡΑ.Η.1

01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 4 εκ. διαστάσεων
1.25 Χ 1.00 μ.
02. Ξύλινα πόδια στήριξης από κόντρα πλακέ
θαλάσης.
03. Ξύλινες επιφάνειες-υποπόδια από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.10
Χ 0.80 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 13

ποσότητα
12

Το τραπέζι συναρμολογείται/
αποσυναρμολογείται και μεταφέρεται εύκολα.
Μπορεί να συνδυαστεί ανα δύο σε μια ενιαία
επιφάνεια.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.17

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ10
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σύνθετα ξύλινα σκαμπώ-αποθηκευτικοί
χώροι από κόντρα πλακέ θαλάσης πάχους
2 εκ. διαστάσεων 0.40 Χ0.40 Χ 0.40 μ. Θα
έχουν εσωτερικά κουτί-συρτάρι από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων
0.35 Χ 0.35 Χ 0.35 μ. θα υπάρχουν ρόδες
και μεταλλικό χερούλι που θα βοηθάνε στην
εύκολη μετακίνηση και θα λειτουργούν ως
τραπεζάκια για τα παιδιά.

κωδικός

ΚΑΡ.Η.1

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 13

ποσότητα
60

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και
θα υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.18

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ11
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΣΚΑΜΠΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκαμπό με ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
συνολικού πάχους 7 εκ. και διαμέτρου 0.40 μ.,
ξύλινα πόδια στήριξης και μεταλλικό μηχανισμό
ρύθμισης του ύψους.

κωδικός

ΣΚΑ.Η.1

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 13

ποσότητα
20

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες και στις μεταλλικές
κατασκευές θα αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.19

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ12
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΠΑΓΚΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Πάγκος υποδοχής βιβλιοθήκης που αποτελείται
από:

κωδικός

ΥΠΟ.Ι.1

01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων
1.50 Χ 0.60 μ.
02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/
ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες
επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. συνολικής διάστασης 1.60 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 14

ποσότητα
1

03. Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.50 Χ 0.25 Χ 0.90
μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.20

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ13
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΠΑΓΚΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/
ΠΑΓΚΟΣ-ΒΗΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

Πάγκος που αποτελείται από:

τεμάχιο

κωδικός

ΥΠΟ.Η.1
ΤΡΑ.Β.1

01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων
2.40 Χ 0.60 μ.
02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/
ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες
επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. συνολικής διάστασης 2.50 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 14

ποσότητα
2

03. Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.60 Χ 0.25 Χ 0.90
μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.21

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ14
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΠΑΓΚΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΤΖΑΜΙ
ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Πάγκος υποδοχής Μουσείου-Τζαμί Τσισδαράκη
που αποτελείται από:

κωδικός

ΥΠΟ.ΤΖ.1

01. Ξύλινη επιφάνεια από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ. διαστάσεων
1.50 Χ 0.60 μ.
02. Σύνθετο ξύλινο έπιπλο-συρταριέρα/
ντουλάπα που αποτελείται από ξύλινες
επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2
εκ. συνολικής διάστασης 1.60 Χ 0.65 Χ 0.75 μ.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 15

ποσότητα
1

03. Ξύλινο κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 1.5 εκ. διαστάσεων 0.50 Χ 0.25 Χ 0.90
μ. με χαραγμένο το λογότυπο του Μουσείου.
04. Σύνθετο γυάλινο έπιπλο-προθήκη για
αντικείμενα πωλητηρίου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα και θα
υπάρχει οπή/χερούλι διαμέτρου 2 εκ.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.22

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ15
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Τα έπιπλα της Βιβλιοθήκης του Μουσείου
αποτελούνται από:
01. Ξύλινες επιφάνειες-κουτιά από κόντρα
πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 7 εκ.
διαστάσεων 1.60 Χ 0.70 Χ 2.00 μ.
02. Ξύλινες κατακόρυφες και οριζόντιεςράφια επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. που τοποθετούνται εσωτερικά του
ξύλινου κουτιού.
03. Ξύλινες σύνθετες βιβλιοθήκες από κόντρα
πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 3 εκ.
διαστάσεων 3.60 Χ 0.35 Χ 2.00 μ. οι οποίες
προσαρμόζονται στις ελεύθερες επιφάνειες του
τοίχου.
04. Στο κατώτερο τμήμα του αποτελούνται
από ανοιγόμενα ξύλινα ντουλάπια/επενδύσεις
κλιματισμού από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. με οπές αερισμού.
05. Μαξιλάρια που τοποθετούνται σε σημεία
που προβλέπεται καθιστικός πάγκος.

κωδικός

ΒΙΒ.Ι.1
ΒΙΒ.Ι.2

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 16

ποσότητα
6

Μια εκ των βιβλιοθηκών ΒΙΒ.Ι.2 θα
φιλοξενήσει το ηχητικό και ακουστικό
αρχείο του Μουσείου. Το αρχείο αποτελείται
δίσκους βινυλίου, κασέτες ήχου, κασέτες
βίντεο, CD, DVD, ταινίες 16 & 8 mm.
Η διαμερισματοποίηση του επίπλου θα
εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση του
σχετικού αρχείου και θα γίνει σε συνενόηση με
την τεχνική υπηρεσία του Μουσείου.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.23

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ16
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του
Μουσείου αποτελείται από:

κωδικός

ΑΝΑ.Ι.1

01. Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 5 εκ. διαστάσεων
2.10 Χ 1.00 μ.
02. Ξύλινο διαχωριστικό κουτί για τη
δημιουργία ιδιωτικού χώρου και την
εγκατάσταση φωτιστικών μονάδων από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 1.5 εκ. με πλάτος 17
εκ. στη βάση του.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 17

ποσότητα
1

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. οι
βάσεις των αναγνωστηρίων θα στερεώνονται
στο έδαφος και στους τοίχους.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.24

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ17
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΚΑΡΕΚΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Κάθισμα γραφείου.

τεμάχιο

κωδικός

ΚΑΡ.Γ.1

Τροχήλατο κάθισμα εργασίας με χυτή βάση
αλουμινίου πέντε ακτίνων, που θα είναι
γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική
βαφή.
Η έδρα και η πλάτη θα ενιαία, από αφρώδη
πολυουρεθάνη, επενδεδυμένη με ταπετσαρία
επιλογής. Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος
θα γίνεται με έμβολο αερίου. Ο μηχανισμός
ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης θα είναι
τύπου RELAX κατασκευασμένος από χυτό
αλουμίνιο ή χάλυβα και θα επιτρέπει την
ανάκλιση έδρας – πλάτης
με δυνατότητα
σταθεροποίησης σε 3 τουλάχιστον θέσεις.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
20

Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα για ομαλή και
ελεγχόμενη επαναφορά της έδρας - πλάτης και
σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση
ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Τα
μπράτσα
θα
είναι
κατασκευασμένα
από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή ή επινικελωμένα. Θα
φέρουν κελύφη από θερμοπλαστικό υλικό,
επενδεδυμένα με λεπτό αφρώδες υλικό ή δέρμα
στην περίπτωση που το κάθισμα φέρει δερμάτινη
ταπετσαρία.

Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της
καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.

Σελ.25

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ18
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΚΑΡΕΚΛΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ/
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Καρέκλα συνεργασίας

τεμάχιο

κωδικός

ΚΑΡ.Γ.2
ΚΑΡ.Β.1

Ο σκελετός θα κατασκευαστεί από σωλήνα
κυκλικής διατομής διαμορφωμένος σε σχήμα
S. Το επάνω μέρος του σκελετού θα είναι
ταυτόγχρονα και μπράτσα του καθίσματος από
ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
100

Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατασκευασμένες
από κόντρα πλακέ με χυτή πολυουρεθάνη η
οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Η
βάση θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.
Θα υπάρχει δυνατότητα στοίβαξης του ενός
καθίσματος πάνω στο άλλο.

Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της
καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.

Σελ.26

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ19
Κ8
είδος

ΣΚΑΜΠΟ

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

Σκαμπό σταθερού ύψους με πλάτη. Θα είναι
κατασκευασμένο απο μεταλλικό σκελετό. Η
επιφάνεια του καθίσματος θα είναι απο σκληρό
πλαστικό (πολυπροπυλένιο) υψηλής ποιότητας.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
κωδικός

ΣΚΑ.Η.1

Το σκαμπό θα διαθέτει πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα του
σκαμπό θα διαλεχθεί από το Μουσείο.

10

Σελ.27

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ20
Κ8
μονάδα
μέτρησης

είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΚΑΡΕΚΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Kάθισμα διευθυντικό (τροχήλατο).
Διευθυντικό τροχήλατο κάθισμα με χυτή
βάση αλουμινίου πέντε ακτίνων, που θα είναι
γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική
βαφή.

τεμάχιο

Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες
από κοντραπλακέ με καλουπωτό μαξιλάρι από
χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη, το οποίο θα
επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Το βάθος
της έδρας θα ρυθμίζεται για μεγαλύτερη άνεση.
Η ρύθμιση ύψους του καθίσματος θα
πραγματοποιείται με έμβολο αερίου.

ποσότητα

κωδικός

ΚΑΡ.Δ.1

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

1

Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας θα είναι είναι
κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή χάλυβα. Ο
μηχανισμός θα φέρει σύστημα για ομαλή και
ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα
με το βάρος του χρήστη.
Στο πλαϊνό μέρος της πλάτης θα υπάρχει
το οποίο ρυθμίζει την καμπυλότητα για την
καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης.
Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης θα φέρει
ειδικό στροφείο για την ρύθμιση του ύψους της
πλάτης.

Η καρέκλα θα διαθέτει πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα της
καρέκλας θα διαλεχθεί από το Μουσείο.

Σελ.28

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ21
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Τραπέζι συνεδριάσεων - συνεργασίας
διαστάσεων:

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

α) min 1.60 Χ1.60 μ. (2 τραπέζια)
β) min 2.40 Χ 1.20 μ. (1 τραπέζι)
κωδικός

ΣΥΝ.Γ.1
ΣΥΝ.Δ.1

Αποτελούνται από την επιφάνεια εργασίας από
ξύλο και τον σκελετό.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
3

Οι
ξύλινες
επιφάνειες
εργασίας
θα
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα και με
φινίρισμα επένδυσης καπλαμά ή μελαμίνης.
Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός ( αλουμίνιο ή
χάλυβας).
Προεραιτικά θα υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης
καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζετών στην
επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων
κάτω από την επιφάνεια εργασία.

Τα τραπέζια θα διαθέτουν πιστοποίηση απο
διεθνώς ανεγνωρισμένο ίδρυμα. Το χρώμα και
τα υλικά θα διαλεχθούν από το Μουσείο.

Σελ.29

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ22
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γραφείο Διευθυντή ελάχιστων διαστάσεων 2.00
Χ 1.00 μ. με προέκταση και συρταροθήκη.

κωδικός

ΓΡΑ.Δ.1

Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά είναι
κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με επένδυση
καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα μελαμίνης. Στην
κάτω επιφάνεια θα είναι τοποθετημένο το
μεταλλικό πλαίσιο (αλουμίνιο ή χάλυβας).

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
1

Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει προεραιτικά
μεταλλικές ροζέτες για την έξοδο των καλωδίων.
Η προέκταση θα είναι επίσης κατασκευασμένη
από μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά ξύλου ή
φινίρισμα μελαμίνης.
H συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την
προέκταση θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα
με επένδυση καπλαμά ξύλου ή φινίρισμα
μελαμίνης. Θα φέρει 2 συρτάρια το ελάχιστο με
τηλεσκοπικούς οδηγούς και κεντρική κλειδαριά
ασφαλείας.

Το χρώμα του γραφείου και τα υλικά θα
διαλεχθούν από το Μουσείο.

Σελ.30

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ23
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Τριθέσιος καναπές απο ανθεκτικό ύφασμα ή
δέρμα με χρωμιομένα πόδια

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
κωδικός

ΚΑΝ.Δ.1

Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το
Μουσείο.

1

Σελ.31

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ23.1
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πολυθρόνα ίδιου τύπου με τον καναπέ του
άρθρου ΕΞ23 απο ανθεκτικό ύφασμα ή δέρμα.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

κωδικός

Το χρώμα του καθιστικού θα διαλεχθεί από το
Μουσείο.

ποσότητα
1

ΚΑΝ.Δ.1

Σελ.32

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ24
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ
ΘΥΡΙΔΕΣ
(LOCKERS)

Ντουλάπια αυτοεξυπηρετούμενων ιματιοθηκών
(lockers) με θυρίδες από ξύλινες επιφάνειες
από μελαμίνη πάχους 2,5 εκ. διαστάσεων 6,5
συνολικών μέτρων μήκους μέ βάθος 50 εκ. και
ύψος 1,80μ. που στηρίζονται στον τοίχο με
μεταλλικούς συνδέσμους.

κωδικός

IMA.B.0

Οι θυρίδες θα διαθέτουν κλειδαριά όπου
ασφαλίζει με κλειδί ή με κλειδί ασφαλείας και
κέρμα του ενός ευρώ ή μαγνητική κάρτα.
Διάθεση κλειδιού master όπου ανοίγει όλες τις
κλειδαριές.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 5, 20

ποσότητα
2

Το μέγεθος των θυριδών και τα χρώματα που
θα χρησιμοποιηθούν στις ξύλινες επιφάνειες θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.

Σελ.33

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ25
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΕΠΙΠΛΟ-ΚΑΘΙΣΜΑ
ΦΥΛΑΚΑ/ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Έπιπλο διαστάσεων 1.00 Χ 0.50 Χ 0.45 μ. από
ξύλινες επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 2 εκ. και μεταλλικές επιφάνειες από
διάτρητη λαμαρίνα. Η μπροστινή ξύλινη
επιφάνεια του καθίσματος έχει χαραγμένο
το λογότυπο του Μουσείου. Το έπιπλο έχει
ρόδες για εύκολη μετακίνηση, μεταλλικό
χερούλι/πλάτη καθίσματος και μαξιλάρι.
Είναι ανοιγόμενο και έχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης.

κωδικός

ΕΠΙ.Φ.1

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 18

ποσότητα
8

Κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει ένα έπιπλο και ένα
κάθισμα.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν
στις ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες θα
αποφασιστούν από το Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.34

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ26
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοθήκη από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.30
Χ 0.35 Χ 2.00 μ. που στηρίζεται στον τοίχο με
μεταλλικό σκελετό.

κωδικός

ΒΙΒ.Η.1
ΒΙΒ.Γ.1

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
10

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.35

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ27
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Ντουλάπια από ξύλινες επιφάνειες mdf η
μελαμίνη πάχους 2 εκ.

τετραγωνικά
μέτρα

Μήκους 2.30/1.30/2.10/1.00/2.10/3.00/2.80/
1.60/3.20/1.20/1.20 και 3.80 μ.
κωδικός

ΝΤΟ.Β.1
ΝΤΟ.Ι.1
ΝΤΟ.Γ2

Πλάτους 0.40/0.60 μ.
Ύψους 2.00 μ.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
50 τ.μ.

Συμπεριλαμβάνονται οι πόρτες και οι
μηχανισμοί υψηλής ποιότητας.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με χρώμα.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.36

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ28
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ

Γωνιακή Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ.
συνολικών διαστάσεων 2.30 Χ 0.60 Χ 2.00 μ.

κωδικός

ΒΕΣ.Β.1

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Θα
υπάρχει μεταλλική ράγα γκαρνταρόμπας.
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
1

σκαρίφημα

Σελ.37

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ29
Κ8
μονάδα
μέτρησης

είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΜΠΑΡ ΣΤΟ
ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ

Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 10 εκ.
διαστάσεων 0.50 Χ 2.50 μ., 0.50 Χ 3.00 μ. και
0.50 Χ 4.00 μ. που στηρίζονται στον τοίχο με
μεταλλικό σκελετό.

τεμάχιο

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.

ποσότητα

κωδικός

ΜΠΑ.Η.1
ΜΠΑ.Β.1

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

3

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.38

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ30
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ/
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ

Ντουλάπα από ξύλινες επιφάνειες από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 1.40
Χ 0.40 Χ 2.00 μ.
Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Θα
υπάρχει μεταλλική ράγα γκαρνταρόμπας και
οπές αερισμού στη βάση.

κωδικός

ΝΤΟ.Ι.1

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
1

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.39

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ31
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΣΠΑΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΏΡΟΥ

Σπαστή καρέκλα εξωτερικού χώρου
διαστάσεων τουλάχιστον 45*50*85 εκ.
(μήκος - πλάτος - ύψος). Οι επιφάνειες ειναι
κατασκευασμένες απο ενισχυμένο πλαστικό
ειδικά για χρήση εξωτερικού χώρου και ο
σκελετός μεταλλικός/αλουμινίου.

κωδικός

ΚΑΘ.Β.2

Τα χρώματα για τις καρέκλες θα αποφασιστούν
απο το μουσείο.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 20

ποσότητα
80

Σελ.40

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ32
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 2 εκ. διαστάσεων 2.40
Χ 0.40 Χ 1.40 μ. που φέρει διαχωριστικό
κρύσταλλο με άνοιγμα και μεταλλικό σκελετό.

κωδικός

Οι ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν είτε με
βερνίκι εμποτισμού είτε με χρώμα λάκα. Οι
μεταλλικές κατασκευές θα βαφτούν επίσης.

ΒΙΒ.Γ.2

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
1

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις
ξύλινες επιφάνειες θα αποφασιστούν από το
Μουσείο.

σκαρίφημα

Σελ.41

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ33
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαχωριστικά ξύλινα πανέλα με ειδική
επιφάνεια ανάρτησης και μεταλλικά ροδάκια
για εύκολη μετακίνηση πλάτους 1.70 μ. και
ύψους 2.00 μ.

κωδικός

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
4

ΠΑΝ.Η.1

σκαρίφημα

Σελ.42

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ34
Κ8
είδος

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

κωδικός

ΦΩΤ.Β.1

περιγραφή/προδιαγραφές

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

Φωτιστικό
σώμα
αναγνωστηρίου
κατασκευασμένο από χάλυβα και βαμμένο
ηλεκτροστατικά. Θα διαθέτει (1) high power LED 1W (LUXEON) που προσαρμόζεται
στο εύκαμπτο τμήμα του φωτιστικού. Το
φωτιστικό θα χωνευθεί εντός του επίπλου του
αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης.

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
6

Περιστροφή: 90 μοίρες.
Φακοί: 14, 30, 60, 120 μοίρων.
ΙΚ: 01

Πιστοποίηση : CE, F, IP40
Λειτουργία στα 230V/50-60Hz με ενσωματωμένη
τροφοδοτική διάταξη.
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ35
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ρυθμιζόμενο επιτραπέζιο φωτιστικό με διπλό
παντογραφικό μπράτσο και ρυθμιζόμενη
κεφαλή. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι απο
αλουμίνιο. Η βάση θα καλύπτεται εξωτερικά
απο ABS. Τα μπράτσα θα είναι τετράγωνης
διατομής min 12*12 χιλ και φιλοξενούν τα
ελατήρια ελέγχου της θέσης του φωτιστικού.

κωδικός

ΦΩΤ.Γ.1

Ο διακόπτης ON/OFF θα είναι ηλεκτρονικός
με μηχανισμό που βρίσκεται στο κεφάλι του
φωτιστικού. Θα παρέχει δυο δυνατότητες
επιλογής: α) προσωπική λειτουργία (διακόπτης
πορτοκαλί) με δυνατότητα Dimm της έντασης
του φωτός και β) πρασινη λειτουργία οικονομίας.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
5

Θα συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και
καλώδιο τροφοδωσίας.
Λαμπτήρας : LED, 1W
Πιστοποίηση : CE, F, IP20
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΕΞ36
Κ8
είδος

περιγραφή/προδιαγραφές

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Επιδαπέδιο φωτιστικό σώμα κατάλληλο για
τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Θα είναι
κατασκευασμένο από αλουμίνιo ηλεκτροστατικής
βαφής. Λειτουργία στα 230V/50-60 Hz.

μονάδα
μέτρησης
τεμάχιο

σχέδια
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 19

ποσότητα
κωδικός

ΦΩΤ.Γ.2

Θα συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής και
καλώδιο τροφοδoσίας.

1

Λαμπτήρας : T16(T5)/ max 80W / G5
Πιστοποίηση : CE, F
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