Δήμος Χίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αριθμός μελέτης 10
Έτος:2017
Προμήθεια με τίτλο
Προμήθεια Ξυλείας Έτους 2017
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1
Κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων 2500*1250*1500mm
Το κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων 2500*1250*15mm, κατασκευασμένη από λεπτά φύλλα
ξύλου τα οποία συγκολλούνται μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών να είναι μονός
έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να γίνεται κάτω από υψηλή
πίεση και θερμοκρασία. Κατά την παραγωγή να χρησιμοποιούνται ισχυρές κόλλες με αποτέλεσμα το κόντρα πλακέ που
παράγεται να δείχνει σαν ένα ενιαίο υλικό ξυλείας που θα έχει αντοχή στην υγρασία . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε
κατασκευή εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, όπως εξώθυρες, πόρτες, γκαράζ, κουφώματα, επικάλυψη τοιχοποιίας, υπό την
προϋπόθεση της σωστής χρήσης, επεξεργασίας και προστασίας.
Το κόντρα πλακέ να έχει λειασμένες επιφάνειες και στις δυο όψεις του και αποτελείται από ξυλόφυλλα (καπλαμάδες) πάχους
1,5mm Το κόντρα πλακέ σημύδα να έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για εσωτερική και εξωτερική χρήση όπως αθλητικές
εγκαταστάσεις - Παιδικές χαρές - Ράφια κ.α
Τιμή 1 τεμαχίου 41,00 ευρώ
Άρθρο 2
Μελαμίνη λευκή σε φύλλα 3660*1830*1600mm
Η μελαμίνη λευκή σε φύλλα διαστάσεων 3660*1830*1600mm μεγάλης αντοχής στη κάμψη, στον εφελκυσμό και στην
υγρασία , να παράγεται από υπολείμματα ξύλου και αφού περάσουν μέσα από τον τεμαχιστή να διαχωρίζονται σε μικρά
κομμάτια από τα μεγαλύτερα και να γίνεται ξήρανσή . Ύστερα να αναμειγνύονται με ρητίνη και να διαμορφώνονται σε φύλλα.
Στην συνέχεια να γίνεται επικόλληση, στις εξωτερικές επιφάνειες, ειδικών φιλμ. Να έχει άριστη συμπεριφορά στο κόψιμο και
όσο το δυνατό λιγότερη φύρα . Να είναι ένα συνθετικό πολυμερές υλικό σε φιλμ, το οποίο είναι ανθεκτικό στα
γρατσουνίσματα, στην τριβή και τα διαβρωτικά.
Τιμή 1 τεμαχίου 28,50 ευρώ
Άρθρο 3
Πλαναρισμένα Ξύλα από Σουιδική Ξυλεία για παγκάκια
Ξύλα πλαναρισμένα από Σουηδική ξυλεία Α΄ ποιότητας μεγάλης αντοχής τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση
των φθαρμένων ξύλων στα παγκάκια πουν βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Χίου. Τα ξύλα να επιδέχονται βαφή με
συντηρητικό, μυκητοκτόνο και βερνίκι ή ξυλόχρωμα και να στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες .
Τιμή 1 κ.μ 425,00 ευρώ
Άρθρο 4
Οικοδομικές ταβλες
Οικοδομικές τάβλες κατάλληλες για την κατασκευή καλουπιών , ξυλότυπων και οικοδομικές εργασίες. Διατίθενται σε
διάφορες διαστάσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ξυλείας περιγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα τουΕΛΟΤ, ISO &
DIN.Σε όλους τους τύπους της ξυλείας θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & DIN για τις μεθόδους
δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών.
Τιμή 1 κ.μ 340,00 ευρώ
Άρθρο 5
Οικοδομικά Λατάκια
Οικοδομικές λατάκια κατάλληλες για την κατασκευή καλουπιών, ξυλοτυπους και οικοδμικές εργασίες . Διατίθενται σε
διάφορες διαστάσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ξυλείας περιγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO &
DIN.Σε όλους τους τύπους της ξυλείας θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & DIN για τις μεθόδους
δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών.
Τιμή 1 κ.μ 355,00 ευρώ
Άρθρο 6
Οικοδομικά Μαδέρια
Οικοδομικά μαδέρια κατάλληλα να τοποθετούνται ως δάπεδο σε σκαλωσιές, και οικοδομικές εργασίες . Διατίθενται σε
διάφορες διαστάσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ξυλείας περιγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & DIN.
Σε όλους τους τύπους της ξυλείας θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & DIN για τις μεθόδους
δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών.
Τιμή 1 κ.μ 320,00 ευρώ
Η συντάξασα
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