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Σξηγσληθή Πόξηα κε κεκβξάλε 



16ft. Φειόο Θόινο κε Ξύιηλε Πόξηα 
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Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα ηνλ Θόιν ζαο, κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη 
από έγγξαθν θαηαζθεπήο, θαηόπηλ αηηήζεσο. Ο Waqidi Falicoff έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 
πξνζαξκνζκέλν πξόγξακκα δνκηθήο κεραληθήο γηα ηελ εηαηξεία. Δίλαη θάηνρνο ελόο ζπάληνπ 
δηδαθηνξηθνύ πάλσ ζηνλ Γεσδαηηηθό ρεδηαζκό θαη έρεη ζπλεξγαζηεί απεπζείαο κε ηνλ R. 
Buckminster Fuller. Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην πξόγξακκα, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε 
ζόινπο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρήο ζαο 
όπσο ρηόλη, ηζρπξνί άλεκνη ή ζεηζκνί. Δάλ ρξεηάδεζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, παξαθαιώ λα καο παξέρεηε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο από ην 
Σκήκα Πνιενδνκίαο ηεο πεξηνρήο ζαο: 

 

1. εηζκηθή δώλε (0 έσο4) 
2. Φνξηίν ρηνληνύ (ιίηξα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) 
3. Σαρύηεηα αλέκνπ (κίιηα αλά ώξα) 

 
 

ε όηη αθνξά ηελ Άδεηα Γόκεζεο, δελ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Σν αξκόδην ηκήκα ηεο 
εηαηξείαο καο ζαο ελεκεξώλεη πιήξσο γηα ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Οη ζόινη κπνξνύλ 
λα θαηαζθεπαζηνύλ ζε όπνην κέγεζνο εζείο επηζπκείηε όπσο θαη κε βάζε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή ζαο (ρηόλη, άλεκνη, ζεηζκνί θ.α.).  
Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ρξεηαζηείηε ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ 
ζρεδηαζκό ηνπ ζόινπ ζαο, παξέρνληαη από ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο καο. 

 
 

Άδεηα 



 
 
 

 

ΠΡΟΟΥΗ 
Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζθειεηνύ 
γηα ηνλ λέν Pacific Θόιν ζαο, παξαθαιώ δηαβάζηε θαη 
εμνηθεησζείηε κε όιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην. Παξαθαιώ 
επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν καο γηα απνξίεο ζρεηηθά 
κε ηπρόλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο. 

 
εκαδέςηε  μεθάζαξα  θαη  απνθιείζηε  ην  εξγνηάμην  

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Δπξσπατθνύ 
Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία. 
Δμεηάζηε ηνλ ρώξν θαη ζεκαδέςηε ηπρόλ θηλδύλνπο, όπσο 
πνηηζηηθά θαη ζσιήλεο αεξίσλ. Να έρεηε ηεηακέλε ηελ 
πξνζνρή ζαο γηα παξαβάηεο, θαζώο πνιινί άλζξσπνη ζα 
ζειήζνπλ λα πιεζηάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηνλ ζόιν 
ζαο! 

 
 

Όζν  δνπιεύεηε  θνληά  ή  θαη  θάησ  από  ηνλ  θειεηό  

λα  θνξάηε  πάληα  πξνζηαηεπηηθά  θξάλε . Πάληα λα 
ρξεζηκνπνηείηε επαξθή πξνζηαζία γηα ηελ όξαζε θαη ηελ 
αθνή ζαο όηαλ ππάξρνπλ πξνζθξνύζεηο. Να δίλεηε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα Παζζάινπο 
ηήξημεο θαη ηνπο ηύινπο, θαζώο νη άθξεο ηνπο κπνξεί 

λα είλαη θνθηεξέο! 

 
 

Μελ ζθαξθαιώλεηε πνηέ ζηνλ θειεηό έσο όηνπ 
λα έρεη  ζπλαξκνινγεζεί  νιόθιεξε ε θαηαζθεπή . 
Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζθαξθαιώζηε ζηνλ ζθειεηό 
κόλν εθόζνλ ρξεηάδεηαη, θαζώο νη ηύινη κπνξεί λα 

γιηζηξνύλ, εηδηθά εάλ είλαη βξεγκέλνη. 

 
 

Πάληα  λα  αζθαιίδεηε  πιήξσο  ηνλ  θειεηό  κε  η ηο  

εγθεθξηκέλεο  κεζόδνπο  ζηήξημεο . Πνηέ κελ 
επηρεηξήζεηε λα ηνπνζεηήζεηε ην Κάιπκκα πξνηνύ 
ζηεξεώζεηε θαηάιιεια ηνλ θειεηό. Η κε ηήξεζε ηεο 

ζσζηήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ 
Θόιν αιιά θαη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο. 

 
 

Η  θαιή  επηθνηλσλία  θαη  ζπληνληζκόο  κεηαμύ  ηεο  
νκάδαο  είλαη  ην  θιεηδί  γηα  κηα  εγθαηάζηαζε  

ρσξίο  πξνβιήκαηα . Πξνηνύ μεθηλήζεηε, αλαζέζηε 
μεθάζαξν ξόιν ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο. Οξίζηε έλα 
άηνκν λα επηβιέπεη θαη λα θαζνδεγεί ηελ εγθαηάζηαζε. ε 
πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 
νιόθιεξε ε νκάδα λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα θαη λα 
δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θειεηνύ. 

 
 

Τπάξρνπλ  πνιινί  δηαθνξεηηθνί  ηξόπνη  λα  
θαηαζθεπάζεηε  ηνλ  θειεηό .  Η  δηαδηθαζία  πνπ  

αθνινπζεί  είλαη  ε  θαιύηεξε  θαη  αζθαιέζηεξε  

πξόηαζε  από εκάο. Δάλ επηιέμεηε θάπνηα δηαθνξεηηθή 
κέζνδν εγθαηάζηαζεο, παξαθαιώ λα έρεηε πάληα 
γλώκνλα ηελ αζθάιεηα, θαζώο ε εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη 
ηελ επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο ή ηξαπκαηηζκνύο πνπ κπνξεί 
λα πξνθύςνπλ. 

ύλνςε Καηαζθεπήο θειεηνύ 



 
 
 

 

Πξνηάζεηο  

 Δμνηθεησζείηε απόιπηα κε ην Γηάγξακκα ηνπ θειεηνύ 
πξνηνύ μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή. Δίλαη πνιύ 
ζεκαληηθό όινη νη ηύινη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά 
ζηνλ θειεηό. 

 Διέγμηε ηε Λίζηα Δμαξηεκάησλ θαη βεβαησζείηε πσο ην 
Παθέην ηνπ Θόινπ ζαο ηα πεξηιακβάλεη όια. 

Σνπνζεηήζηε όια ηα πιηθά νύησο ώζηε λα είλαη εύθνια 
πξνζβάζηκα θαζ’ όιε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

 Γηα λα απνθύγεηε νπνηαδήπνηε ζύγρπζε, βεβαησζείηε 
πσο όινη νη ηύινη είλαη απισκέλνη θαη ζσζηά 
ηαμηλνκεκέλνη αλά κέγεζνο. Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ζηελ 
αλαγλώξηζε ην λα θσδηθνπνηήζεηε ηνπο ηύινπο βάζεη 
ρξσκάησλ. 

 Κάζε ηύινο είλαη ζθξαγηζκέλνο ζηε κία άθξε κε έλαλ 

ζπλδπαζηηθό θσδηθό αξηζκνύ θαη γξάκκαηνο, πνπ 
αληηζηνηρεί ζην κνληέιν ηνπ Θόινπ θαη ζην κήθνο ηνπ 
ηύινπ. 

 Πξνηνύ μεθηλήζεηε, ρσξίζηε ζε ζεη όιεο ηηο Μπνπιόληα 
ηνπ θειεηνύ, ηα Μεγάια Γαθηπιίδηα θαη ηα Παμηκάδηα 
Κιεηδώκαηνο. Κξαηήζηε όια ηα Μηθξά Γαθηπιίδηα γηα λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ζηελ θάησ ζεηξά θόκβσλ. 

 Βεβαησζείηε όηη όιεο νη άθξεο ησλ ηύισλ έρνπλ θιίζε θαη 

θνξά πξνο ηα κέζα, πξνο ην θέληξν ηνπ ζόινπ ζαο. Δάλ 
νη ηύινη δελ έρνπλ ηε ζσζηή θιίζε ζα είλαη πην δύζθνιν 

λα ελσζνύλ. 

πλαξκνιόγεζε 
Κόκβσλ 

 

 Γηα κέγηζηε αληνρή θαη ζηαζεξόηεηα, πάληα λα 
ζπλαξκνινγείηε ηνπο Κόκβνπο κε ηε ζεηξά πνπ θαίλεηαη 

ζηα δεμηά. 

 

 Οη Κάζεηνη ηύινη πάληα ζα μεθηλνύλ από ην εζσηεξηθό 

ελόο Κόκβνπ θαη ζα ηειεηώλνπλ ζην εμσηεξηθό ηνπ. 

 

 Οη Οξηδόληηνη ηύινη πάληα ζα είλαη «ζηξπκσγκέλνη» ζην 
θέληξν ηνπ Κόκβνπ. 

 

 Βνεζάεη ην λα δνπιεύνπλ δύν άλζξσπνη καδί σο νκάδα, 
όπσο θαίλεηαη δεμηά. 

 

 Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ Κόκβσλ, πξνζέμηε λα κελ 

πηαζηνύλ ηα δάρηπιά ζαο. 

 

 Η γσλία πνπ θξαηάηε ηνλ θάζε ηύιν θαηά ηε 

ζπλαξκνιόγεζε, ζα επεξεάζεη άκεζα πόζε επηθάλεηα 
από ηελ άθξε ηεο βίδαο ζα κείλεη εθηεζεηκέλε γηα λα 
βάιεηε ην παμηκάδη. 

 

 Πξνζέμηε νη Κόκβνη πνπ έρεηε νινθιεξώζεη λα κελ 
πέζνπλ πξνο ηα κέζα θαηά ηε ζπλαξκνιόγεζε. 

 

 Δάλ έλαο Κόκβνο πέζεη πξνο ηα κέζα,  ρ αιαξώζηε  ην  
Παμ ηκάδη ,  ζπξώμηε  ηνλ  Κόκβν  πξνο  ηα  έμσ   
θα η  ζθ ί μ η ε  μαλά  ην  Παμ ηκάδη .  

 

ύλνςε Καηαζθεπήο θειεηνύ 
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πλαξκνιόγεζε από θάησ πξνο ηα πάλσ 
1. Καξθώζηε πξνζσξηλά έλα θνκκάηη μύιν πεξηκεηξηθά ζε 

θάζε πιεπξά γηα λα θξαηεζεί ν ζθειεηόο ζηε ζέζε ηνπ. 

2. Ξεθηλήζηε ελώλνληαο ηε βάζε (νξηδόληηνη ζηύινη) θαη ηα 

πιατλά (εκη-θάζεηνη ζηύινη) ηεο εηξάο 1 κεηαμύ ηνπο. ε 

θάζε κπνπιόλη ζα θαηαιήγνπλ 4 ζηύινη θαη ζα 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 15 κπνπιόληα. 

3. ηελ θνξπθή ηεο εηξάο 1 πξνζζέζηε ηε βάζε ηεο 

εηξάο 2, βάδνληαο ραιαξά ηα κπνπιόληα. ε θάζε 

κπνπιόλη ζα θαηαιήγνπλ 4 ζηύινη θαη ζα ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 15 κπνπιόληα. Θα ρξεηαζηεί λα ζηεξίμεηε ην 

κέξνο πνπ έρεηε νινθιεξώζεη θαζώο θηλήζηε γύξσ από 

ηνλ θύθιν. Όηαλ νινθιεξσζεί ην θνκκάηη απηό ζα 

ζηεξίδεηαη από κόλν ηνπ. 

4. Ξεβηδώζηε θαη πξνζζέζηε ηα πιατλά ηεο εηξάο 2 ζε 

θάζε έλα από ηα κπνπιόληα. Μελ μεράζεηε λα 

πξνζζέζεηε ηνπο ζηύινπο πνπ δείρλνπλ πξνο ηα πάλσ 

ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπνπινληνύ, θαη αθήζηε 

ηνπο λα θξέκνληαη πξνο ηα θάησ κέρξη λα πξνζζέζεηε 

ηε βάζε ηεο εηξάο 3. 

5. ηελ θνξπθή ηεο εηξάο 3, πξνζζέζηε ηε βάζε ηεο 

εηξάο 2, βάδνληαο ραιαξά ηα κπνπιόληα. ε θάζε 

κπνπιόλη ζα θαηαιήγνπλ 4 ζηύινη θαη ζα ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 15 κπνπιόληα. 

6. Ξεβηδώζηε θαη πξνζζέζηε ηα πιατλά ηεο εηξάο 3 ζε 

θάζε έλα από ηα κπνπιόληα. Πξνζζέζεηε ηνπο ζηύινπο 

πνπ δείρλνπλ πξνο ηα πάλσ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

κπνπινληνύ, θαη αθήζηε ηνπο λα θξέκνληαη πξνο ηα 

θάησ κέρξη λα πξνζζέζεηε ηε βάζε ηεο εηξάο 4. 

7. ηελ θνξπθή ηεο εηξάο 4, πξνζζέζηε ηε βάζε ηεο 

εηξάο 3, βάδνληαο ραιαξά ηα κπνπιόληα. ε θάζε 

κπνπιόλη ζα θαηαιήγνπλ 4 ζηύινη θαη ζα ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 10 κπνπιόληα. 

8. Ξεβηδώζηε θαη πξνζζέζηε ηα πιατλά ηεο εηξάο 4 ζε 

θάζε κία από ηα κπνπιόληα. Πξνζζέζεηε ηνπο ζηύινπο 

πνπ δείρλνπλ πξνο ηα πάλσ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

κπνπινληνύ, θαη αθήζηε ηνπο λα θξέκνληαη πξνο ηα 

θάησ κέρξη λα πξνζζέζεηε ηε βάζε ηνπ επάλσ 

πεληαγώλνπ. 

9. Πξνζζέζηε ηελ άθξε ηνπ επάλσ πεληαγώλνπ ζηελ 

θνξπθή ηεο εηξάο 5, ελώλνληάο ηα ραιαξά κε ηα 

κπνπιόληα. ε θάζε κπνπιόλη ζα θαηαιήγνπλ 5 ζηύινη 

θαη ζα ππάξρνπλ ζπλνιηθά 5 κπνπιόληα. 

10. Ξεβηδώζηε θαη πξνζζέζηε ηνπο 5 θεληξηθνύο ζηύινπο 

«Α» ζε απηά ηα κπνπιόληα, ζηξηκώρλνληάο ηνπο 

αλάκεζα ζηνπο άιινπο 5 ζηύινπο (κελ ηα βάιεηε 

εμσηεξηθά). Απηό ζα εληζρύζεη ηελ αθεξαηόηεηα. 

11. Φέξηε ηνπο 5 ζηύινπο «Α» ζην θέληξν θαη 

16’ Οδεγίεο θειεηνύ Φεινύ Θόινπ 



ηνπνζεηήζηε ην ηειεπηαίν κπνπιόλη ζηελ θνξπθή. 

12. θίμηε μαλά όια ηα κπνπιόληα ηνπ ζθειεηνύ. 

13. Πξνρσξήζηε ζηελ Δγθαηάζηαζε ηήξημεο ηνπ 
Πξνζηαηεπηηθνύ. 

 
  



 
 

Δπηινγέο ηήξημεο 
 

 

 

**Η εηαηξεία δελ επζύλεηαη γηα εζθαικέλε 
εγθαηάζηαζε** 

Οη Βξαρίνλεο θειεηνύ καο (πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε Βαζηθό 
Παθέην Θόινπ) είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα γξήγνξε εγθαηάζηαζε ζε 

μύιηλα παηώκαηα θαη πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο. 

 Σα Τιηθά εγθαηάζηαζεο Γαπέδνπ είλαη δηαζέζηκα 

πξναηξεηηθά θαη πξννξίδνληαη γηα κόληκε εγθαηάζηαζε ζε 
μύιηλεο ή ηζηκεληέληεο επηθάλεηεο δαπέδσλ. 

 

Δγθαηάζηαζε Βξαρηόλσλ 

θειεηνύ   

 

 

 
1. Σνπνζεηήζηε ηνλ νινθιεξσκέλν θειεηό ζην θέληξν κηαο 

μύιηλεο επηθάλεηαο δαπέδνπ ηεο επηινγήο ζαο. 

2. Βξείηε ηνπο Βξαρίνλεο θειεηνύ θαη ηηο Βίδεο Παηώκαηνο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παθέην Θόινπ. 

 

3. Σνπνζεηείζηε δύν Βξαρίνλεο θειεηνύ πάλσ ζε θάζε ζηύιν 
2-3‖ καθξηά από θάζε Κόκβν θαη αζθαιίζηε κε ηηο Βίδεο 
Παηώκαηνο. 

4. Πξνρσξήζηε ζηελ Δγθαηάζηαζε Καιύκκαηνο. 

 

Δγθαηάζηαζε Φσιηάο 

(Γαπέδνπ)   

 

 
1. Σνπνζεηήζηε ηνλ νινθιεξσκέλν θειεηό ζην θέληξν κηαο 

μύιηλεο επηθάλεηαο δαπέδνπ ηεο επηινγήο ζαο. 

2. Δληνπίζηε ηηο Φσιηέο, ηα Δηδηθά Μπνπιόληα θαη ηα Μηθξά 
Γαθηπιίδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παθέην Θόινπ. 

3. Σνπνζεηείζηε κηα Φσιηά ζην εζσηεξηθό θάζε Κόκβνπ, όπσο 

θαίλεηαη δεμηά. 
 

4. Κάληε ηπρόλ ηειηθέο πξνζαξκνγέο ζηε ζέζε ηνπ θειεηνύ. 
 

 

 

5. ΚάληεηξύπεοαπόπξηλγηαηαΜπνπιόληακεγέζνπο1/8” ή 

3/32”, αλάινγα κε ην πιηθό ηεο επηθάλεηαο. 

6. Σα Μπνπιόληα ηεο Φσιηάο ζα ρξεηαζηνύλ θιεηδί 3/16‖    ή 

εξγαιείν βηδώκαηνο κπνπινληώλ. 

7. Σνπνζεηείζηε έλα Μπνπιόλη θη έλα Μηθξό Γαθηπιίδη ζε 
θάζε Φσιηά. 

  

Οδεγίεο ηήξημεο Πξνζηαηεπηηθνύ 



ύλνςε Δγθαηάζηαζεο Καιύκκαηνο 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζθειεηνύ 
γηα ηνλ λέν Pacific Θόιν ζαο, παξαθαιώ δηαβάζηε θαη 
εμνηθεησζείηε κε όιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην. Παξαθαιώ 
επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν καο γηα απνξίεο ζρεηηθά 
κε ηπρόλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο. 

 
εκαδέςηε  μεθάζαξα  θαη  απνθιείζηε  ην  εξγνηάμην  

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Δπξσπατθνύ 
Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία. 
Όζν  δνπιεύεηε  θνληά  ή  θαη  θάησ  από  ηνλ  
θειεηό  λα  θνξάηε  πάληα  πξνζηαηεπηηθά  θξάλε . 

Πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε πξνζηαζία όηαλ 
ζθαξθαιώλεηε ζηνλ θειεηό. 

 
Πάληα  λα  αζθαιίδεηε  ην  Κάιπκκα  κε  η ηο  

θαηάιιειεο  ηερληθέο  δεζίκαηνο .  Πνηέ  κελ  

επηρεηξήζεηε  λα  εγθαηαζηήζεηε  ην  Κάιπκκα  

πξνηνύ  ζηεξεώζεηε  θαηάιιεια  ηνλ  θειεηό .  Η κε 

ηήξεζε ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
δεκηά ζηνλ Θόιν αιιά θαη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο. 

. 

 
Πξνζέρεηε πάληα εάλ  νη  θαηξηθέο  ζπλζήθεο  είλαη  

θαθέο.  Σν  Κάιπκκα  ζα  είλαη  πνιύ  πην  βαξύ  θαη  

δύζθνιν λα ην ρεηξηζηείηε εάλ είλαη  βξεγκέλν . 
θαξθαιώζηε ζηνλ ζθειεηό κόλν εθόζνλ ρξεηάδεηαη, 
θαζώο νη ζσιήλεο ηνπ ζθειεηνύ κπνξεί λα γιηζηξνύλ, 
εηδηθά εάλ είλαη βξεγκέλεο. 

 
Να  είζηε  πξνζεθηηθνί  γηα  ηπρόλ  μαθληθέο ,  

επηθίλδπλεο ξηπέο αέξα.  Γελ ζπληζηνύκε ζε θακία 
πεξίπησζε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Καιύκκαηνο όηαλ 

πλένπλ πςεινί άλεκνη. Δάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 
ραιάζνπλ μαθληθά, θξίλεηε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν 
εάλ ζα ζπλερίζεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ή όρη. 
Πξνζπαζήζηε λα αθνινπζείηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αέξα – 
έηζη ζα απνθύγεηε λα θνπζθώζεη ην Κάιπκκα θαη λα 

ράζεηε ηνλ έιεγρό ηνπ. 
 

Γηα λα θξαηήζεηε ην Κάιπκκα θαζαξό, ζα ρξεηαζηεί λα ην 

θξαηήζεηε καθξηά από ην έδαθνο. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα 
θαηλνύξην ή πνιύ θαζαξό κνπζακά θαη απνθεύγεηε, όζν 
γίλεηαη, λα ζέξλεηε ην ύθαζκα. πληζηνύκε λα βγάιεηε ηα 
παπνύηζηα ζαο πξνηνύ παηήζεηε ζηνλ κνπζακά πνπ ζα 
μεηπιίμεηε ην Κάιπκκα. 

 

Ηθαιήεπηθνηλσλίαθαηζπληνληζκόοκεηαμύηεονκάδ
αοείλαηηνθιεηδίγηακηαεγθαηάζηαζερσξίοπξνβιήκ

αηα . Πξνηνύ μεθηλήζεηε, αλαζέζηε μεθάζαξν ξόιν ζε θάζε 
κέινο ηεο νκάδαο. Οξίζηε έλα άηνκν λα επηβιέπεη θαη λα 
θαζνδεγεί ηελ εγθαηάζηαζε κέζα από ηνλ θειεηό. ε 

πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, 
είλαηπςίζηεοζεκαζίαονιόθιεξεενκάδαλααληαπνθξηζείγξή
γνξαθαηλαδηαηεξήζεηηνλέιεγρν ηνπ Καιύκκαηνο. 

 
Τπάξρνπλ  πνιινί  δηαθνξεηηθνί  ηξόπνη  λα  

ηνπνζεηήζεηε  ην  Κάιπκκα .  Η  δηαδηθαζία  πνπ  

αθνινπζεί  είλαη  ε  θαιύηεξε  θαη  αζθαιέζηεξε  

πξόηαζε  από εκάο. Δάλ επηιέμεηε θάπνηα δηαθνξεηηθή 
κέζνδν εγθαηάζηαζεο, παξαθαιώ λα έρεηε πάληα 
γλώκνλα ηελ αζθάιεηα, θαζώο ε εηαηξεία δελ 

αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο ή ηξαπκαηηζκνύο 
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. 

ύλνςε Δγθαηάζηαζεο Καιύκκαηνο 



 
 
 
 

Δγθαηάζηαζε Καιύκκαηνο 

1. Υξεζηκνπνηώληαο ην δηάγξακκα ησλ ζηύισλ, εληνπίζηε ην 
πξώην ζεκείν ζύλδεζεο γηα ην βαζηθό πξνζηαηεπηηθό. 

2. Ξεδηπιώζηε ην πξνζηαηεπηηθό ζε κηα καθξηά, ιεπηή ισξίδα 
κε ηελ πόξηα λα βιέπεη πξνο ηνλ ζθειεηό. Δάλ ρξεηαζηεί 
απιώζηε έλαλ κνπζακά γηα λα κελ ιεξσζεί ή λα κελ 
πξνθιεζεί δεκηά ζην θάιπκκα. 

Σν θάιπκκα είλαη δηπισκέλν αλάπνδα! 

3. Με κηα νκάδα αηόκσλ, ζεθώζηε ην θάιπκκα πάλσ από ηνλ 
ζθειεηό θαη δέζηε ην ζηελ ελδεηθλπόκελε έλσζε. Κξαηήζηε 
θαιά ην θάιπκκα, θαζώο έλα κόλν δέζηκν δελ κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη νιόθιεξν ην βάξνο ηνπ. 

4. Ξεδηπιώζηε ην θάιπκκα πξνο ηα θάησ θαη δέζηε άιια δύν 
ζεκεία θαηά κήθνο ηεο νξνθήο. Σν θάιπκκα ζα πξέπεη 
ηώξα λα θαιύπηεη πεξίπνπ ην κηζό ζθειεηό ηνπ ζόινπ. 

5. Βξείηε ην εμσηεξηθό ζηξώκα πθάζκαηνο ζην ζηξίθσκα 
θνληά ζην έδαθνο. 

6. Μαδέςηεέλακέξνοηνππάλσζηξώκαηνοθαηηπιίμηεηνγύξσαπ
όέλακπαιάθηηνπηέληοήθάηη παξόκνην, γηα απνθύγεηε ηπρόλ 
δεκηέο ζην ύθαζκα. 

7. Γέζηε έλα ζθνηλί γύξσ από ην καδεκέλν ύθαζκα. Γηα 
κεγάια θαιύκκαηα κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ δύν ζθνηληά. 

8. Ρίμηε ην ζθνηλί πάλσ από ηελ θνξπθή ηνπ ζθειεηνύ ηνπ 
ζόινπ. 

9. Αλαζέζηε ζε 2-3 άηνκα λα ηξαβήμνπλ ην θάζε ζθνηλί, ελώ 
νη ππόινηπνη ζπξώρλνπλ ην θάιπκκά πξνο ηα πάλσ ζηνλ 
ζθειεηό. 

10. Σξαβήμηε πξνζεθηηθά ην εμσηεξηθό ζηξώκα πάλσ από ηνλ 
ζθειεηό, κέρξη λα γιηζηξήζεη ζηε ζέζε ηνπ από ηε ζσζηή 
πιεπξά. Θα ρξεηαζηνύλ αξθεηά άηνκα γηα λα 
πξνζαξκόζνπλ ην ύθαζκα ζηε ζέζε ηνπ. 

Πξνζέμηε νη ζθειεηνί ησλ παξαζύξσλ λα κελ πηαζηνύλ 
ζηνπο   θόκβνπο! 

11. Αζθαιίζηε ηα δύν δεζίκαηα πνπ πεξηζζεύνπλ ζηελ νξνθή. 

12. Σξαβήμηε ην πξνζηαηεπηηθό κέρξη όιεο νη ξαθέο λα είλαη 
ζηελ ίδηα επζεία κε ηνπο ζηύινπο. Σν βαζηθό θάιπκκα είλαη 
έηνηκν. 

13. εθώζηε ην θύιιν ηεο νξνθήο, μεδηπιώζηε ην όιν θαη 
ηνπνζεηήζηε ην επζπγξακκίδνληαο ηηο γσλίεο ηνπ. 

14. Από ην εζσηεξηθό ηνπ ζόινπ, μεθηλήζηε λα αζθαιίδεηε ηα 
θεξκνπάξ ηεο νξνθήο. Κάζε πιεπξά ηεο νξνθήο έρεη δύν 
θεξκνπάξ, πνπ μεθηλνύλ από ην θέληξν ηνπο. 

15. Πηάλνληαο ην θύιιν ηεο νξνθήο από θάησ, βεβαησζείηε 
πσο είλαη ίζην ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθό θάιπκκα θαη 
θνιιήζηε ηα βέιθξν ζηηο άθξεο θαζώο θιείλεηε ηα 
θεξκνπάξ. 

16. πλερίζηε κέρξη λα θιείζηε όια ηα θεξκνπάξ ηεο νξνθήο 
θαη λα είλαη ζηε ζέζε ηεο. 

17. Σαθηνπνηήζηε ην πξνζηαηεπηηθό ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε θαη 
βεβαησζείηε όηη είλαη ίζν ζε θάζε πιεπξά. 

18. Πξνρσξήζηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Παλνξακηθνύ 
Παξαζύξνπ. 

Οδεγίεο Πξνζηαηεπηηθνύ Καιύκκαηνο 



 
 
 
 

Δγθαηάζηαζε Παλνξακηθνύ Παξαζύξνπ 

Σν βηλύιην ηνπ Παλνξακηθνύ Παξαζύξνπ είλαη ιεπηό – ρεηξηζηείηε 

ην κε πξνζνρή! 

1. Απιώζηε έλαλ θαζαξό κνπζακά θαη μεηπιίμηε ην 
παξάζπξν. 

2. Βάιηεάηνκακέζαθαηέμσαπόηνλζόινθαηζεθώζηεπξνζεθηηθ
άηνπαξάζπξνζηεζέζε ηνπ. 

3. Δπζπγξακκίζηε ην θέληξν ηνπ παξαζύξνπ κε ην άλνηγκα 
ηνπ θαιύκκαηνο θαη ελώζηε ηα θεξκνπάξ. 

4. Από έμσ πξνο ην θέληξν, θιείζηε ηα θεξκνπάξ θαη 
πξνρσξήζηε ζηε δηαδηθαζία δεζίκαηνο. 

Γηαδηθαζία Γεζίκαηνο 

 Γνπιέςηε γξήγνξα – Σν θάιπκκα δελ είλαη αζθαιηζκέλν 

1. Δληνπίζηε ηε ζπζθεπαζία κε ηηο βίδεο κε ξνδέιεο 
δηακέηξνπ1½‖ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εξγαιεηνζήθε. 

2. Κάζε βίδα ζα πξέπεη λα βηδσζεί ζθηρηά ζην πιατλό ηεο 
βάζεο ζαο. 

3. ε θάζε ζεκείν πνπ βηδώλεηε, ηξαβήμηε δπλαηά ην 
θάιπκκα πξνο ηα θάησ. 

4. Ξεθηλήζηε ην βίδσκα δίλνληαο κηα θάζεηε θιίζε πξνο ηα 
θάησ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλερίζηε ζε επζεία κέρξη ην 
επηζπκεηό βάζνο. 

Δγθαηάζηαζε Παξαζύξνπ 

Μελ αζθείηε δύλακε ζην ύθαζκα θαη κε ιπγίδεηε ην 

κεηαιιηθό ζηεθάλη! 

 

1. Δληνπίζηε ηελ ηζάληα ή ηζάληεο κε ην κεγάιν 
πθαζκάηηλν παξάζπξν, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
παθέην ζαο. 

2. Υξεζηκνπνηώληαο δάρηπια ή έλα θόθθαιν παπνπηζηώλ, 
ηνπνζεηήζηε θάζε παξάζπξν δνπιεύνληαο πξνο ηα 
πάλσ θαη γύξσ πεξηκεηξηθά από ηελ ηξύπα, κέρξη λα 
θάηζεη ηειείσο ζηε ζέζε ηνπ. 

3. Ιζηώζηε ηπρόλ ηζαθίζεηο θαη πξνρσξήζηε ζην επόκελν 
παξάζπξν. 

Δγθαηάζηαζε Πόξηαο 
Κάζε Θόινο από ηελ Pacific έξρεηαη κε κηα απνζπώκελε, 
πθαζκάηηλε πόξηα. 

 

1. Κάζε θύιιν κπνξεί λα ηπιηρηεί θαη λα δεζεί ζηα 
πηαζηξάθηα ζηελ θνξπθή ηεο πόξηαο. 

2. Κάζε θύιιν κπνξεί λα αθαηξεζεί ηειείσο 
ρξεζηκνπνηώληαο ην νξηδόληην θεξκνπάξ ζηελ θνξπθή 
ηεο πόξηαο.. 

Δάλ ν ζόινο ζαο έρεη ζέζε γηα μύιηλε πόξηα, παξαθαιώ 
πξνρσξήζηε ζηελ Δγθαηάζηαζε Ξύιηλεο Πόξηαο. 

 

Οδεγίεο Πξνζηαηεπηηθνύ Καιύκκαηνο (ζπλ.) 
 



 
 
 
 

Δγθαηάζηαζε Δπέλδπζεο 
 

Μελ αθήζεηε ηελ επέλδπζε ζην έδαθνο γηα λα κελ 

ιεθηαζηεί! 

 Η επέλδπζε ηεο εηαηξείαο είλαη από 100% αλζεθηηθό 
Πνιπέζηεξ. Δίλαη Φινγνεπηβξαδπληηθή Αδηάβξνρε θαη 
ειαθξηά γηα εύθνιε  εγθαηάζηαζε. 

 

 Καζαξίδεηαη εύθνια κε λεξό θαη ζαπνύλη, αλ θαη 
δπλαηά απνξξππαληηθά κπνξεί λα ραιάζνπλ ηελ 
επίζηξσζε ηνπ πθάζκαηνο. 

 

 Γηα θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα, κπνξείηε λα 
βάςεηε ηελ επέλδπζε κε Αθξπιηθή Μπνγηά. 

 

 Η επέλδπζε δέλεη ζηνλ ζθειεηό θαη ζα θξέκεηαη πξνο 
ηα κέζα, δεκηνπξγώληαο έλα θελό κεηαμύ ηνπ 
θαιύκκαηνο θαη ηεο επέλδπζεο, έρνληαο αλάκεζά ηνπο 
ηνλ ζθειεηό. 

 

 Ξεθηλήζηε από ηελ θνξπθή κε ηελ επέλδπζε νξνθήο. 
Κάληε ην πξώην δέζηκν ζηελ θεληξηθή έλσζε ηεο 
θνξπθήο ηνπ Θόινπ θαη δνπιέςηε πξνο ηα έμσ, 
πξνζζέηνληαο ηα κνλσηηθά ηξίγσλα θαζώο 
πξνρσξάηε. 

 

 Κπιίζηε ηε κόλσζε κέζα ζε έλαλ ζσιήλα θαη βάιηε ηε 
κέζα ζηε ζρηζκή ζην εμσηεξηθό ηεο επέλδπζεο, 
ηαηξηάδνληαο ηα γξάκκαηα. Υώζηε ηε κόλσζε ζηηο 
άθξεο ηνπ ηξηγώλνπ, βάδνληαο ην ρέξη ζαο κέζα ζηε 
ζρηζκή. 

 

 Γέζηε ζε όια ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε έλσζε 
ηνπ ζθειεηνύ θαζώο θαη ζην θέληξν θάζε ζηύινπ. 

 

 Μελ βάιεηε ηε κόλσζε πξνηνύ δέζεηε ηελ επέλδπζε 
ζηνλ ζθειεηό, γηαηί ζα γίλεη πνιύ νγθώδεο θαη βαξηά. 

 

 Γηα λα αζθαιίζεηε ηελ επέλδπζε γύξσ από ηελ 
θακηλάδα ηεο ζόκπαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο 
ζπλδεηήξεο πνπ παξέρνληαη θαη ζπλδέζηε ηελ 
επέλδπζε κε ηελ πθαζκάηηλε ζήθε απ’ όπνπ βγαίλεη ε 
θακηλάδα. 

Οδεγίεο Μνλσηηθήο Δπέλδπζεο 



Απνζήθεπζε 

Δπηδηόξζσζε 

 
 

 
 Κξαηήζηε ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ θαζαξό! Αθόκα θη αλ ην ύθαζκα είλαη θαηά ηεο κνύριαο, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κνύρια ζηελ επηθάλεηα ηεο θνξπθήο ή ηεο βάζεο ιόγσ 
ζπζζσξεπκέλεο βξσκηάο, ε νπνία λα ιεθηάζεη ή λα θάλεη δεκηά ζην ύθαζκα. Η εηαηξεία δελ 

θέξεη επζύλε γηα ηέηνηνπ είδνπο δεκηέο.
 

 Αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, πεξίπνπ ηνπ ελόο κήλα, ξίρλεηε θαζαξό λεξό ζην Κάιπκκα κε έλα 

ιάζηηρν. πληζηνύκε λα ην θάλεηε απηό κηα δεζηή κέξα κε ήιην.
 

 Δάλ ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ βξσκίζεη, πιύλεηε ην. Υξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην ζαπνύλη θαη εάλ 

ρξεηαζηεί ηξίςηε ειαθξά κε έλα παλί ή καιαθή βνύξηζα. Ξεβγάιεηε κε λεξό ακέζσο θαη κε 
πξνζνρή.

 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηζρπξά δηαιύκαηα γηα λα θαζαξίζεηε ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ ζαο θαη κελ 

ηξίβεηε έληνλα ή κε ηξαρηά αληηθείκελα– απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζην ύθαζκα.
 

 Μελ ηξίβεηε ην Παλνξακηθό Παξάζπξν– ε βξσκηά θαη ε ζθόλε κπνξεί λα γδάξνπλ ην δηάθαλν 

βηλύιην. Γηα λα ην θαζαξίζεηε, ξίμηε αξθεηό λεξό θαη ζθνππίζηε κε έλα καιαθό παλί θαη 
θαζαξηζηηθό ηδακηώλ. Πάληα λα ζθνππίδεηε νξηδόληηα γηα λα θξύςεηε ηπρόλ γξαηδνπληέο.

 

 Γηα λα αθαηξέζεηε κηθξέο γξαηδνπληέο ή ζνινύξεο από ην Παλνξακηθό Παξάζπξν, 

ρξεζηκνπνηήζηε θάπνην πξντόλ απνθαηάζηαζεο ηδακηώλ. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, πάληα 
λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ίδησλ ησλ πξντόλησλ.

 

 Κξαηήζηε ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ καθξηά από ζάκλνπο θαη θιεκαηαξηέο, θαζώο κπνξεί λα 

πεξηέρνπλ νμέα πνπ είλαη βιαβεξά γηα ην ύθαζκα.

 Μελ αθήλεηε λεξό ή ρηόλη λα θάζεηαη πάλσ ζην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ, γηαηί κπνξεί λα ηζαθίζεη 

ή λα ηελησζεί πνιύ ην ύθαζκα.
 

 Μελ παξαβιέπεηε κηθξά ζθηζίκαηα. Δάλ ην ύθαζκα ηξππεζεί από θάπνην αηρκεξό αληηθείκελν, 
επηδηνξζώζηε ην άκεζα γηα λα απνηξέςεηε κεγαιύηεξεο δεκηέο.

 

 Δάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή παξαηεξήζεηε ζθνπξηά ζηνλ θειεηό, αληηκεησπίζηε ην άκεζα 

ηξίβνληαο κε κηα αηζάιηλε βνύξηζα θαη απιώλνληαο πξνζηαηεπηηθό κεηάιινπ.

 
 

 Μελ απνζεθεύεηε ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ όηαλ είλαη βξεγκέλν ή κνπζθεκέλν. ζηηο λσπέο 
επηθάλεηεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κνύρια πνπ κπνξεί λα αθήζεη κόληκνπο ιεθέδεο ζην 
ύθαζκα.

 

  Μελ απνζεθεύεηε ην Κάιπκκα ηνπ Θόινπ ζε παγσκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαζώο ην βηλύιην 
ηνπ δηάθαλνπ παξαζύξνπ κπνξεί λα είλαη εύζξαπζην θαη λα πξνθιεζεί δεκηά εάλ θνπλεζεί.

 

  Πάληα λα απνζεθεύεηε ηνλ θειεηό θαη ην Κάιπκκα ρσξίο λα αθνπκπνύλ ζην έδαθνο γηαηί ε 
πγξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο όπσο ζθνπξηά ζηνλ ζθειεηό θαη κνύρια ζην ύθαζκα.

 
 

 Γηα κηθξέο ηξύπεο ζην ύθαζκα ή ζην δηάθαλν βηλύιην, 

ρξεζηκνπνηήζηειίγνζηεγαλσηηθόζηιηθόλεοθαηζηηοδύνπιεπξέοηνππθάζκαηνο.

 Γηα ζθηζίκαηα εθαξκόζηε εηδηθή επηδηνξζσηηθή ηαηλία γηα ζθηζίκαηα ζην εζσηεξηθό θαη ζην 
εμσηεξηθό. Λεηάλεηε ηελ ηαηλία πάλσ ζην ύθαζκα γηα λα δεκηνπξγήζεηε πδαηνζηεγέο 
ζθξάγηζκα.

 

 Μπνξείηε λα επαλαθέξεηε ζηξαβνύο ζηύινπο ηνπ ζθειεηνύ εάλ ε ζσιήλσζε ηζαθίζεη. 
Μπνξείηε πάληα λα παξαγγείιεηε λένπο ζηύινπο από ηελ εηαηξεία.

 

 ε πεξίπησζε ζνβαξήο δεκηάο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία.

Φξνληίδα & πληήξεζε 



Πξνζηαζία από Μνύρια 

 
 

 

Όηαλ ν ζόινο ζαο έρεη ζπλαξκνινγεζεί πιήξσο, ειέγμηε γηα ηπρόλ δηαξξνέο θαηά 
ηε δηάξθεηα κηαο δπλαηήο βξνρήο ή ξίρλνληαο πνιύ λεξό κε ην ιάζηηρν, πξνηνύ 
βάιεηε κέζα πξνζσπηθά αληηθείκελα. 

 

Η εηαηξεία δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα αληηθείκελα ζην εζσηεξηθό ηνπ 
ζόινπ από λεξνπνληή. ηελ εηαηξεία, δνπιεύνπκε ζθιεξά γηα λα εμαζθαιίζνπκε πσο ν ζόινο 
ζαο είλαη ζηεγαλόο. Υξεζηκνπνηνύκε πδξνθνβηθά πθάζκαηα θαη ρξεζηκνπνηνύκε εηδηθή κνλσηηθή 
ηαηλία ζε θάζε ζηξίθσκα γηα λα εμαζθαιίζνπκε πσο είλαη αζθαιέο θαη δελ πεξλάεη λεξό.. 

 

ηε ζπζθεπαζία έρνπκε ζπκπεξηιάβεη έλαλ ζσιήλα ζηεγαλσηηθνύ πιηθνύ γηα νξηζκέλα ζεκεία πνπ 
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πέξαζκα. ηεγαλνπνηήζηε ηα εμσηεξηθά ρείιε ζην πάλσ κηζό ησλ 
ζηξνγγπιώλ παξαζύξσλ θαη ζην επάλσ ρείινο ηεο πόξηαο εάλ ρξεηαζηεί. Σν δηπιό ζηξίθσκα 
γύξσ από ην παλνξακηθό παξάζπξν κπνξεί λα ρξεηαζηεί θη απηό έλα πέξαζκα. 

 

Σν πιηθό απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο ξαθέο ηνπ εμσηεξηθνύ θαιύκκαηνο, ζηεγλό ή βξεγκέλν. 
Σν πιηθό απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεξκνθξαζίεο από 18 έσο 49 βαζκνύο Κειζίνπ, ζε 
επηθάλεηεο θαζαξέο από ιάδηα, ζθόλε, πάγν θαη άιια ειεύζεξα πιηθά. Μπνξεί λα ρξεηαζηνύλ 
αξθεηέο ώξεο γηα λα ζηεγλώζεη, θαη 2-4 κέξεο γηα λα εθαξκόζεη πιήξσο. Όζν πην πνιύ πγξαζία 
ππάξρεη ζηελ αηκόζθαηξα, ηόζν πην πνιύ ώξα ζα πάξεη λα εθαξκόζεη πιήξσο. 

 
Σν πιηθό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα επηδηνξζώζεηο, ζαλ θόιια κεηαμύ δύν 
πθαζκάησλ. 

 
 
 

 

Γηα λα απνηξέςεηε ην ζρεκαηηζκό κνύριαο, λα αεξίδεηε ηνλ ζόιν ζαο θαη λα ηνλ θξαηάηε ζηεγλό. 
ε θιίκα κε ππεξβνιηθή πγξαζία, όπνπ ε κνύρια είλαη πξόβιεκα, ε ρξήζε αθπγξαληήξα ζα 
απνηξέςεη ην ζρεκαηηζκό ηεο. Δίλαη ζεκαληηθό, επίζεο λα δηαηεξείηε ηνλ ζόιν ζαο θαζαξό θαη 
όηαλ ηνλ απνζεθεύεηε λα είλαη ζηεγλόο θαη θαζαξόο. 

 

Αληηκεηώπηζε: 

Πιύλεηε ηηο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κνύρια κε ζθνπγγάξη θαη κε έλα δπλαηό δηάιπκα ρισξίλεο (1 
κέξνο ρισξίλε, 4 κέξε λεξό). Να θνξέζεηε γάληηα θαη λα αεξίδεηε ηνλ ζόιν επαξθώο γηα λα κελ 
εηζπλέεηε ηηο αλαζπκηάζεηο. Όηαλ ε κνύρια εμαζζελεί γίλεηαη αλνηρηόρξσκε. 

 

Φπζηθνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο κνύριαο: 

9.5 ιίηξα λεξό 
20 ζηαγόλεο από ιάδη ηετόδεληξνπ 
¼ ηεο θνύπαο Βόξαθα 

½ θνύπα ιεπθό μύδη 
 

 Φεθάζηε ηε κνύρια κε ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ. Πιύλεηε κε ιίγε πάζηα από ρπκό ιεκόλη 
θαη βόξαθα γηα λα απνηξέςεηε ην ζρεκαηηζκό κνύριαο εθ λένπ.

Τπεξνμείδην ηνπ 
πδξνγόλνπ 
Υπκόο Λεκόλη 
Βόξαθαο 

 
 Υξεζηκνπνηήζηε έλαλ δπλαηό θαζαξηζηή αέξα κέζα ζηνλ ζόιν ζαο γηα λα θαηαζηξέςεη ηπρόλ κνύρια.

ηεγαλνπνίεζε 



 
 

 

Υηόλη: 

Δάλ δείηε ζε πεξηνρή κε πνιύ ρηόλη, πξνηείλνπκε λα έρεηε θξνληίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ 
λα πιεξνί ηηο εηδηθέο απηέο πξνδηαγξαθέο. Δάλ ν ζόινο ζαο δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη’ απηόλ 
ηνλ ηξόπν, πξνηείλνπκε λα θαζαξίζεηε ην ρηόλη όηαλ έρνπλ ζπζζσξεπηεί όρη πεξηζζόηεξν από 
15 εθαηνζηά ρηόλη. Υξεζηκνπνηήζηε κηα ίζηα επηθάλεηα, όπσο ε άθξε κηαο ζθνύπαο, γηα λα κελ 
ηξππήζεηε ην παγσκέλν ύθαζκα. Δάλ πεξηκέλεηε βαξηέο ρηνλνπηώζεηο, κπνξείηε επίζεο λα 
ηνπνζεηήζεηε έλαλ ζηύιν ζην θέληξν ηνπ ζόινπ ζαο γηα πεξηζζόηεξε ζηήξημε. Πξνζέμηε, 
επίζεο, ην ρηόλη πνπ πέθηεη από ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ. Πξνηείλνπκε λα κελ αθήλεηε ηνλ ζόιν 
ζαο ρσξίο επίβιεςε ην ρεηκώλα ή θαηά ηε  δηάξθεηα κηα βαξηάο ρηνλόπησζεο. 

 

Υαιάδη: 
 

 
Ο ζόινο ζαο δελ ζα έρεη πξόβιεκα ζε πεξίπησζε ειαθξηάο ραιαδόπησζεο θαη δελ ζα 
πξνθιεζεί θάπνηα δεκηά ζην θάιπκκα. ε πεξίπησζε πνπ δείηε ζε πεξηνρή όπνπ ξίρλεη πνιύ 
ρνληξό ραιάδη, ελεκεξώζηε καο εάλ ζπκβεί θάηη ζηνλ ζόιν ζαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 
κπνξεί λα ρξεηαζηείηε κηα πην ζηαζεξή νξνθή. 

 

Ιζρπξνί άλεκνη: 

Σα Domes είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα αληέρνπλ ζε πςεινύο αλέκνπο. Έλαο από ηνπο ςεινύο 
ζόινπο καο ζηα 6 κέηξα, άληεμε ζε αλέκνπο ηαρύηεηαο 13 0 mphθαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηπθώλα 
Αλδξέα. Εάλ δείηε ζε πεξηνρή κε πνιύ ηζρπξνύο αλέκνπο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αζθαιίζεηε 
ηνλ ζόιν ζαο βηδώλνληάο ηνλ ζην έδαθνο. ε πεξηνρέο κε ηζρπξνύο αλέκνπο 
ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην παθέην ελώζεηο γηα ην έδαθνο. Δάλ ζεσξείηε πσο ν ζόινο ζαο 
ρξεηάδεηαη παξαπάλσ ζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο. ε πνιύ ηζρπξνύο αλέκνπο, 
ππάξρεη πεξίπησζε ηα ζηξνγγπιά παξάζπξα λα θύγνπλ από ηε ζέζε ηνπο. αλ πξνιεπηηθό 
κέηξν, κπνξείηε λα θάλεηε ζην εμσηεξηθό ησλ εζνρώλ ησλ παξαζύξσλ ηξεηο ηξύπεο ζε ίζε 
απόζηαζε θαη λα δέζεηε κε πεηνληά ή ζπάγθν γηα λα θξαηήζεη ηα παξάζπξα ζηε ζέζε ηνπο. 
Δάλ αλακέλνληαη άλεκνη ηζρπξόηεξνη από130 mph, ζπληζηνύκε λα αθαηξέζεηε ην θάιπκκα από 
ηνλ ζθειεηό θαη λα ην απνζεθεύζεηε έσο όηνπ λα πεξάζεη ε θαηαηγίδα. 

 
 

Κεξαπλνί θαη Ηιεθηξνκαγλεηηθά πεδία: 

Δδώ θαη 20 ρξόληα, ε εηαηξεία δελ έρεη πεξηπηώζεηο όπνπ θάπνηνο ζόινο λα έρεη ρηππεζεί από 
θεξαπλό. Δάλ νη θεξαπλνί είλαη πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή ζαο, ζηεξεώζηε ζηνλ ζθειεηό ζαο κηα 
αιεμηθέξαπλε ξάβδν. 

 
Δίλαη ζεκαληηθό λα ζηεξεώζεηε θάηη ηέηνην ζηνλ ζόιν ζαο γηαηί πξνζειθύεη ζθόξπηα 
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, όπσο θύκαηα από ην ξαδηόθσλν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Απηή ε 
ελέξγεηα πεξλάεη ζηε γε όηαλ γεηώλεηαη, δεκηνπξγώληαο έλα θαζαξό πεδίν κέζα ζηνλ ζόιν, 
ειεύζεξν από ζθόξπηα ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα. Απηό ζα γεηώζεη επίζεο θαη ηπρόλ 
θεξαπλνύο. Δάλ είζηε ζε πεξηνρή όπνπ πέθηνπλ ζπρλά θεξαπλνί, κπνξεί λα ρξεηαζηείηε δύν 
ξάβδνπο. 

 
πλδέζηε κηα ζεηξά από ρνληξό (πιάηνο #6 ή #8), επηθαιπκκέλν θαιώδην ραιθνύ ζε έλαλ από 
ηνπο θόκβνπο ζηε βάζε ηνπ ζόινπ ζαο, ζε κηα ξάβδν γείσζεο από ραιθό, κήθνπο 2 κέηξσλ, 
ηελ νπνία ζάςηε θάζεηα ζηε Γε. Δάλ είζηε ζε βξαρώδε πεξηνρή, κπνξείηε λα ζάςεηε ηε ξάβδν 
νξηδόληηα. Μπνξείηε λα αγνξάζεηε κηα ξάβδν γείσζεο από ραιθό από ηελ εηαηξεία ή από 
θάπνην ηνπηθό θαηάζηεκα. 

 
 

Πιεκκύξεο: 

Γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηνλ ζόιν ζαο από πιεκκύξεο, κπνξείηε λα ηνλ ρηίζεηε ζε κηα 
ππεξπςσκέλε βάζε. Βεβαησζείηε όηη ε βάζε έρεη ζηεξεσζεί θαιά ζην έδαθνο. Μελ ρηίζεηε ηνλ 
ζόιν ζαο ζε πιαγηά βνπλνύ ή ιόθνπ, όπνπ κπνξεί λα παξαζπξζεί από θάπνηα πιεκκύξα. 

 
 

Καηξηθέο πλζήθεο 



εηζκνί: 

Ο ζόινο ζαο είλαη πνιύ αζθαιήο θαηαζθεπή γηα λα βξίζθεζηε κέζα ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ. Δάλ 
δείηε ζε πεξηνρή πςειήο ζεηζκηθόηεηαο, ρηίζηε ηνλ ζόιν ζαο κε γεξά ζεκέιηα. Μελ θξεκάζεηε 
ηίπνηα ζηνλ ζθειεηό ηνπ ζόινπ, πνπ κπνξεί λα πέζεη θαη λα ζαο ηξαπκαηίζεη. 



 
 
 

 

Έληνλε Ηιηνθάλεηα: 

ζηηο πεξηζζόηεξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ν εμαεξηζκόο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ ζόινπ 
ζαο, ζα δηαηεξήζεη κηα επράξηζηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ. ε πεξηνρέο κε πνιιή 
έληνλε ειηνθάλεηα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί έλαο Ηιηαθόο Αλεκηζηήξαο. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
ππάξρνπλ αξαηέο βξνρνπηώζεηο θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα κπεη λεξό από ηα ζεκεία εμαεξηζκνύ, 
ν ειηαθόο αλεκηζηήξαο ζα δξνζίζεη ηνλ αέξα ρσξίο λα κπεη λεξό ζηνλ ζόιν ζαο. Μπνξείηε λα 
αγνξάζεηε Ηιηαθό Αλεκηζηήξα από ηελ εηαηξεία. 

 
 

Έληνλν Κξύν: 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα πεγή ζεξκόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζηε θαη έλαλ αλεκηζηήξα θαη έλαλ 
αεξαγσγό γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ξνή αέξα πνπ ζα θπθινθνξεί κέζα ζηνλ ζόιν. Η κνλσηηθή 
επέλδπζε ζα θξαηήζεη ηνλ ζόιν δεζηό θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ππό ηνπ κεδελόο. Κάζε ζόινο 
ζπλνδεύεηαη από έλα θαπάθη θαη κηα θακηλάδα γηα ηνλ αέξα ηεο ζόκπαο. Μπνξείηε λα 
αγνξάζεηε κνλσηηθή επέλδπζε κε επηπιένλ ρξέσζε. 

 
 

Έληνλε Βξνρόπησζε: 

Ο ζόινο ζαο δελ ζα έρεη πξόβιεκα ζε πεξίπησζε έληνλεο βξνρόπησζεο. Σα ζηξηθώκαηα ησλ 
θαιπκκάησλ είλαη ζπγθνιιεκέλα θαη ζθξαγηζκέλα κε εηδηθή κνλσηηθή ηαηλία γηα λα είλαη 
αδηάβξνρα. Οη Θόινη SunLite Domes είλαη ζθξαγηζκέλνη κε απηή ηελ ηαηλία. ζαο παξέρνπκε 
ζηεγαλσηηθό πιηθό γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ δηαξξνέο. 

 
 

Τγξαζία: 

Σν θαηλόκελν ηεο πγξνπνίεζεο είλαη όηαλ δεζηόο, πγξόο αέξαο ζπλαληήζεη θξύα επηθάλεηα. Ο 
θίλδπλνο ηεο πγξνπνίεζεο, επνκέλσο, εμαξηάηαη από ην πόζν πγξαζία ππάξρεη ζηνλ αέξα θαη 
πόζν θξύα είλαη ε επηθάλεηα ηνπ ζόινπ. ε έλαλ ζόιν κε αξθεηά θξύα εμσηεξηθά ηνηρώκαηα, 
ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε από ην ζεκείν πγξνπνίεζεο, είλαη θπζηνινγηθό λα 
παξνπζηαζηεί απηό ην θαηλόκελν. 

 

Η πγξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη  ζπλήζσο ην ρεηκώλα, γηαηί ην θάιπκκα ηνπ ζόινπ είλαη θξύν θαη 
γηαηί ηα παξάζπξα δελ αλνίγνπλ ηόζν ζπρλά, κε απνηέιεζκα ν πγξόο αέξαο λα κελ έρεη ηξόπν 
δηαθπγήο. Σν καγείξεκα θαη ε ρξήζε λεξνύ κέζα ζηνλ ζόιν εληζρύνπλ ην θαηλόκελν ηεο 
πγξνπνίεζεο. 

 
Οη παξαθάησ πξνηάζεηο κπνξεί λα πξνιάβνπλ ην θαηλόκελν ηεο πγξνπνίεζεο: 

 Η ξνή αέξα απνηξέπεη ην θαηλόκελν ηεο πγξνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηείηε αλεκηζηήξα κέζα ζηνλ ζόιν 
ζαο. 

 Ο εμαεξηζκόο ζα βνεζήζεη λα θύγεη ν πγξόο αέξαο. Σνπνζεηήζηε έλαλ ζσιήλα ζην 
άλνηγκα νπνηνπδήπνηε από ηα ρακειά παξάζπξα 

 Η εηαηξεία κπνξεί, κεηά από παξαγγειία, λα ζαο παξέρεη ζσιήλα κε πθαζκάηηλν 
ζηεθάλη πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην παξάζπξό ζαο. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε μεξή ζεξκόηεηα. 

 ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε αθπγξαληήξα. 

 Σνπνζεηήζηε κηα θνπθνύια εμαεξηζκνύ πάλσ από ην ζεκείν πνπ καγεηξεύεηε. 

Καηξηθέο πλζήθεο ζπλ. 



 
 
 

 

16 ft. (5κ.) Πάησκα Θόινπ – Μέζνδνο 
“Κνκκάηη Πίηαο” 

1. Από ηηο 20 ζαλίδεο κήθνπο 3 κέηξσλ, θόςηε 20 ζαλίδεο ―A‖. 
Από ηηο 10 ζαλίδεο κήθνπο 3,5 κέηξσλ, θόςηε 10 ζαλίδεο ―B‖, 
―C‖, ―D‖ θαη ―E‖. 
Από ηηο 10 ζαλίδεο κήθνπο 2,5 κέηξσλ, θόςηε 20 ζαλίδεο ―F‖. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όιεο νη ζαλίδεο κεηξηόληαη θαηά κήθνο. Οη 
γωλίεο νξίδνληαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξηνληνύ. 

 
2. Δλώζηε 10 πιαίζηα κε ζρήκα θνκκαηηνύ πίηαο κε γαιβαληζκέλα θαξθηά 16d όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρέδην. 

 
3. ηξώζηε έλα πιαίζην ζε έλα ςειό ζεκείν ζην έδαθνο κε ην θέληξν ηεο πίηαο λα δείρλεη 

πξνο ηα θάησ. Σνπνζεηήζηε θνκκάηη μύινπ από πεύθν ή θόληξα πιαθέ δηαζηάζεσλ lft. xlft. 
x ¾‖ ζε θεληξηθό ζεκείν γηα λα ππνζηεξίμεη 10 θνκκάηηα πίηαο. Σα εμσηεξηθά πιαίζηα κπνξεί 
λα είλαη πεξίπνπ 6‖ από ηηο ζαλίδεοBθαη ζα ζηεξίδνπλ δύν δηπιαλά θνκκάηηα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόξηα κπαίλεη ζε κηα άθξε. 

 

4. Σνπνζεηήζηε ην δεύηεξν πιαίζην κε ζρήκα θνκκαηηνύ πίηαο ζην θέληξν ηνπ ζεκείνπ 

 

5. Κάληε ηξεηο ηξύπεο ζηηο δηπιαλέο ζαλίδεο ―A‖ θαη ελώζηε ηα κε 
κπνπιόληα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπνξεί λα ζαο θαλεί ρξήζηκε κηα κέγγελε. 

 
6. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία, πξνζζέηνληαο άιιε κηα ζεηξά ζηύισλ θαη ελώλνληαο κε 

κπνπιόλη άιιν έλα θνκκάηη ζθειεηνύ, κέρξη όιεο νη ζεηξέο λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη λα 
έρνπλ ελσζεί κε ηνπο ζηύινπο θαη ηνλ ζθειεηό.  

 
7. Καιύςηε κε ηηο θαηάιιειεο ζαλίδεο. 

 

Λίζηα 
θνπήο 

Πνζόηεηα  Μήθνο Τιηθά 

A: 20  2254mm 
11 Ξύιηλνη θύβνη 

B: 10  1546mm 

1 100mm x 100mm ζηύινη 
C: 10  127mm 

D: 10  944mm 1
0 

40mm x 140m x 2500mm 

E: 10  683mm 
2
0 

40mm x 140m x 3000mm 

F: 20  1160mm 
1
0 

40mm x 140m x 3650mm 

   
30 M8 x 100mm Μπνπιόληα 

   30 Μ8 Παμηκάδηα 



   60 Μ8 Γαρηπιίδηα 

   10# 90mm γαιβαληζκέλα θαξθηά μύινπ 

   10 20mm θόληξα πιαθέ 

   15# Καξθηά γηα ζαλίδεο ή βίδεο 

   2 
gal. 

Βεξλίθη καξίλ 

 
*Όιεο νη γσλίεο είλαη 18° 
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16 ft. (5κ.) Πάησκα Dome – Μέζνδνο κε δνθνύο 

 
1. Απιώζηε ηηο δνθνύο 90mm x 140mm όπσο ζην ζρεδηάγξακκα. 

 
2. Ιζηώζηε ηηο δνθνύο ζε δηάθνξα κήθε κε ηνπο θύβνπο 100mm x 100mm ζηελ θνξπθή. 

Καξθώζηε ή βηδώζηε ηνπο ζηύινπο ζηηο βάζεηο θαη ηηο δνθνύο ζηνπο ζηύινπο. 

 
3. Κόςηε ζε κήθνο 40mm x 140mm κε γσλία όπσο θαίλεηαη ζηε ιίζηα. 

 
4. Καξθώζηε ή βηδώζηε κεηαμύ ηνπο ηηο δνθνύο θαη ηηο πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο. 

 
5. Καιύςηε κε ηηο θαηάιιειεο ζαλίδεο. 

 

 
Τιηθά 

10 Ξύιηλνη θύβνη 

1 100mm x 100mm ζηύινη 

1 90 mm x 140 mm x 5500 mm. 

2 90 mm x 140 mm x 3650. 

10 90 mm x 140 mm x 5000 mm. 

5 90 mm x 140 mm x 3650. 

10# 90mm γαιβαληζκέλα θαξθηά μύινπ 

8 20mm θόληξα πιαθέ 

20# Καξθηά γηα ζαλίδεο ή βίδεο 

2 gal. Βεξλίθη καξίλ 
 

 

Λίζηα 
θνπήο 

Πνζόηεηα Μήθνο Γσλίεο 

E: 10 1546 mm 18° 

F: 4 4680 mm 0° 

G: 2 4337 mm 36° 

H: 2 3746 mm 36° 

I: 2 3156 mm 36° 

J: 2 1506 mm 72° 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

50" 
TYP 4 PL 

78 3/16‖ 
TYP PL 

 
',72" TYPECAL 

2 PLACES 
 
 

 

TYP 3PL 
 

   

 
981/2" 

TYP 10 PL 
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5κ. Θόινο – Πεξηκεηξηθέο 
αλίδεο 

Γηα ηνπνζέηεζε ζε ρσκάηηλν 
έδαθνο 

 
1. Κόςηε 10 θνκκάηηαμύινκήθνπο1,5κ κε γσλία 18 κνηξώλ ζε θάζε άθξε (δείηε ην δηάγξακκα). 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 4x4, θιπ., θέδξν,ή έιαην. 
ην δηάγξακκα, νη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο είλαη γηα ηα μύια πιάηνπο 10cm. Κνληύηεξεο 
ζαλίδεο ζα αθήζνπλ εθηεζεηκέλν ην θάιπκκα θνληά ζην έδαθνο θαη ζε πεξηπηώζεηο 
πγξαζίαο , ζα πξνθιεζνύλ ηαρύηεξα δεκηέο. Μαθξύηεξεο ζαλίδεο ζα θάλνπλ ςειόηεξν ηνλ 
ζόιν θαη ζα είλαη πην δύζθνιν λα πεξάζεηε από πάλσ ηνπο όηαλ κπαίλεηε ζηνλ ζόιν. Ο 
θέδξνο, ε ζεθόγηα ή ην πξεζαξηζηό έιαην ρξεηάδεηαη γηα λα ππάξρεη πξνζηαζία από ην 
ζάπηζκα ζε πεξίπησζε πνπ ην μύιν έξζεη ζε επαθή γηα κεγάιν δηάζηεκα κε ρώκα ή 
πγξαζία. 

 
2. Κάληε από πξηλ ξερέο ηξύπεο γηα λα ζαο θαζνδεγήζνπλ κεηά θαη βηδώζηε κεηαμύ ηνπο 

δηπιαλέο πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο εμσηεξηθά, κε βίδεο γαιβαληζκέλεο ή ηζίγθηλεο, 
επηρξσκησκέλεο βίδεο γηα γπςνζαλίδα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 7.5cm.Γηα ηνπνζέηεζε ζε 
έηνηκν πάησκα, ζθξαγίζηε ηηο ζαλίδεο κεηαμύ ηνπο κε θάπνην ζηεγαλσηηθό/κνλσηηθό πιηθό 
θαιήο πνηόηεηαο. Γελ ζπληζηνύκε ηελ ηνπνζέηεζε έηνηκνπ παηώκαηνο γηαηί αλ δελ γίλεη 
ζσζηά, ζα πεξλάεη πγξαζία. 

 
3. Μεηξήζηε θαη πξνζαξκόζηε ηε δηάκεηξν ζε αξθεηά ζεκεία, ώζηε λα κνηάδνπλ όπσο 

ζην δηάγξακκα. 

 
4. Κάληε ηηο πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο νκνεπίπεδεο ειέγρνληάο ηεο κε ην πίζσ κέξνο ελόο ζθπξηνύ 

ή άιινπ εξγαιείνπ ζθαςίκαηνο. Οκνεπίπεδεο ζεκαίλεη ζην ίδην επίπεδν, όρη απαξαίηεηα 
ζην ίδην ύςνο. 
Σνπνζεηήζηε ηνλ ζθειεηό ηνπ ζόινπ ζαο επάλσ ζηηο πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο, ηνπνζεηώληαο 
ηνπο θόκβνπο πάλσ ζηελ εμσηεξηθή άθξε ησλ ζαλίδσλ. 

 
5. Γηα λα αζθαιίζεηε ηνλ ζόιν ζαο από ηζρπξνύο αλέκνπο, θάληε κηα ηξύπα ζε θάζε 

πεξηκεηξηθή ζαλίδα θαη πεξάζηε από κέζα κηα βέξγα πνπ ζα ζηεξεώζεηε ζην έδαθνο. 

 
6. Δλώζηε ηνπο ζηύινπο ηνπ ζόινπ θαη πεξάζηε ην θάιπκκα. 

θίμηε ην θάιπκκα κε ηηο πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ξνδέιεο θαη ηηο βίδεο πνπ 
παξέρνληαη. 
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Παηώκαηα από ζηηβαρηό πειό (cob) 
γηα Θόινπο 

Υξεζηκνπνηήζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο μύιηλεο 
πεξηκεηξηθέο ζαλίδεο 

 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
Σν Κνκπ είλαη έλα θπζηθό δνκηθό πιηθό από πειό, από άκκν, άρπξν θαη λεξό. Δίλαη κηα 
θηελόηεξε ελαιιαθηηθή ζε ζρέζε κε ην μύιν ή ην ηζηκέλην. Σα παηώκαηα από Κνκπ έρνπλ κηα 
γήηλε θαη θπζηθή αίζζεζε θαη θηηάρλνληαη από πιηθά πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκα. 

 
ρεδηαζκόο θαη ηνπνζέηεζε παηώκαηνο θνκπ: 
Δπηιέμηε γηα ην πάησκα έλα ζεκείν πάλσ ζε κηθξό ύςσκα ή θνξπθή, όπνπ ην λεξό ζα θπιάεη 
καθξηά από ηνλ ζόιν ζαο. Δάλ ην έδαθνο είλαη θεθιηκέλν, δείηε ηελ επηινγή ηνπ πνιπ-επίπεδνπ 
παηώκαηνο. Έλα πνιύ-επίπεδν πάησκα κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηνλ ζόιν ζε πεξηνρέο. 
Πηέδνληαο ή δεκηνπξγώληαο κηα ειαθξηά θιίζε ζην πάησκα από θνκπ, κπνξείηε λα 
θαζνδεγήζεηε ηνλ θξύν αέξα πξνο ην ρακειόηεξν ζεκείν, όπσο ην λεξό. ε θάπνηεο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ςύμε αληί γηα ςπγείν. 
Χζηόζν, πξέπεη λα ππνινγίζεηε ζην ηέινο ην πάησκα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηά πάλσ 
από ην έδαθνο. 

 
Θεξκνθξαζία: 
Η ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο θάησ από ηελ επηθάλεηα είλαη ίδηα κε ηελ εηήζηα, κέζε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Απηή ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή όιν ηνλ ρξόλν. Δάλ απηή είλαη κηα 
επράξηζηε ζεξκνθξαζία, κπνξείηε λα ρηίζεηε ην πάησκα θνκπ απεπζείαο πάλσ ζην έδαθνο, 
θαη ην πάησκά ζαο λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηε κέζε ζεξκνθξαζία αέξα. Δάλ ε 
ζεξκνθξαζία εδάθνπο είλαη πνιύ ρακειή, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βάιεηε θάπνηα κόλσζε 
θάησ θαη γύξσ από ην πάησκα. Απηό ζα κεηώζεη ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα δεζηαζεί ν 
ρώξνο ζαο από ηνλ ήιην ή ηε ζόκπα. Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ην ηδαληθό πάρνο 
ηνπ παηώκαηνο θνκπ θαη ην βάζνο ηεο κόλσζεο από ηελ ηνπηθή πνιενδνκία. 
 
Ηιηαθή ελέξγεηα: 
Σνπνζεηώληαο ην Παλνξακηθό Παξάζπξν Παλνξακηθό Παξάζπξν λόηηα/λνηηναλαηνιηθά, 
βειηηζηνπνηείηε ηε δπλαηόηεηα ηνπ παηώκαηόο ζαο λα ζπζζσξεύεη ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην 
ηνλ ρεηκώλα. Σα παηώκαηα Κνκπ έρνπλ κεγάιε ζεξκηθή κάδα θαη κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ 
απνηειεζκαηηθά απηή ηελ ελέξγεηα. Σν πιηθό Κνκπ κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 
θαηαζθεπάζεηε παγθάθηα θαη μπιόθνπξλνπο, ηα νπνία ζα απμήζνπλ ηε ζεξκηθή κάδα πνπ 
δεκηνπξγείηαη κέζα ζηνλ ζόιν. 

 
πζηήκαηα ζέξκαλζεο παηώκαηνο κε αθηηλνβνιία: 
Σν ηξερνύκελν λεξό κέζα ζε ζσιήλεο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην πάησκα. Γεκηνπξγεί 
ζύζηεκα ζέξκαλζεο παηώκαηνο κε αθηηλνβνιία. Σν λεξό κπνξεί λα δεζηαζεί κέζσ κηαο 
ζόκπαο ελόο ζεξκνζίθσλα. Σν ζύζηεκα απηό είλαη ζπκβαηό θαη κε ρσκάηηλα ή μύιηλα 
παηώκαηα. Δάλ επηιέμεηε απηή ηε κέζνδν θξνληίζηε ην πάησκα θνκπ λα είλαη αξθεηά ρνληξό 
γηα λα θαιύπηεη ηνπο ζσιήλεο ηνπ λεξνύ. Μπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο παηώκαηνο κε αθηηλνβνιία ζην Internet. 



Πώο λα ρηίζεηε έλα πάησκα από 
ζηηβαρηό πειό (Cob) 

Βήκα 1: Πξνεηνηκαζία ηνπνζεζίαο 

Πξώηα θαζαξίζηε ην επάλσ ζηξώκα ηνπ εδάθνπο θαη βάιηε ην ρώκα εθεί πνπ ζα είλαη ν 
θήπνο ζαο. ηε ζπλέρεηα πηέζηε θαη ηζηώζηε ην έδαθνο. Θα ρξεηαζηείηε θάπνηα βάζε 
θάησ από ην θνκπ, εθηόο θη αλ ην ρώκα είλαη ζηαζεξό, μεξό θαη ην λεξό πνπ ηξέρεη 
πάλσ από ηνλ ζόιν κπνξεί λα απνξξνθεζεί θαιά. ε θάζε πεξίπησζε, ζα ρξεηαζηείηε 
έλα ζύζηεκα απνρέηεπζεο γηα λα κελ πιεκπξίζεη ην πάησκά ζαο. Μεξηθά εθαηνζηά 
ζθιεξνύ ραιηθηνύ είλαη θαιή βάζε, αιιά όζν πην πνιύ ραιίθη κπνξείηε λα ζηξώζεηε, 
ηόζν ην θαιύηεξν. Δίλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζθιεξέο πέηξεο, θαζώο νη πην 
καιαθέο πέηξεο ζα απνξξνθήζνπλ ην λεξό. Μπνξείηε λα θηηάμεηε κηα θαιή βάζε 
απιώλνληαο ακκώδεο ή ιαζπώδεο ρώκα καδί κε ιίγν πειό θαη ηζηώλνληάο ηα. Δάλ 
ρξεζηκνπνηήζεηε βάζε από ραιίθηα, ξίμηε από πάλσ ιίγν άρπξν ή παιηά ζεληόληα. 
Απηό είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ πεξάζεη ε βξσκηά θαη ην πιηθό θνκπ αλάκεζα από ηα 
ραιίθηα. 

 

Βήκα 2: Σν κίγκα από θνκπ 

Σν ηππηθό κίγκα θνκπ απνηειείηαη από 75-85% άκκν, θαη 15-25% πειό, άρπξν θνκκέλν 
πνιύ ςηιά, θαη λεξό. Μηα ελαιιαθηηθή αληί γηα άρπξν είλαη 15-25% θνπξηά από άινγν ή 
αγειάδα πεξαζκέλε από πιέγκα κε άλνηγκα πεξίπνπ 1εθ. θαη λεξό. Αλακίμηε θαιά όια 
ηα πιηθά κε ηα πόδηα ζαο, βάιηε ην κίγκα ζε έλαλ κνπζακά θαη θπιήζηε ην ζαλ δπκάξη. 
Σν κίγκα ζα πξέπεη λα είλαη ζθηρηό ζαλ μεξή δύκε γηα θέηθ. Μπνξείηε, επίζεο, λα 
πξνζζέζεηε θόιια απιή ή ραιηώλ, αιεζκέλν θινηό από ζπόξηα Φπιιίνπ, θνπξηά, 
ζηάρηε από μύιν, ιάδη ή αιεύξη γηα λα ζθιεξύλεηε ην κίγκα, λα δώζεηε ειαζηηθόηεηα ή 
λα αιιάμεηε ην ρξώκα. 

 

Βήκα 3: Δθαξκόδνληαο ην πιηθό θνκπ 

Απιώζηε ην κίγκα ζηε βάζε ζπαηνπιαξηζηά ρξεζηκνπνηώληαο κεγάια θνκκάηηα 
ύθαζκα, πάρνπο πεξίπνπ 1-3,5 εθ. Μπνξείηε λα θάλεηε κία ή πνιιέο ζηξώζεηο, κε κηα 
ηειηθή ζηξώζε πάρνπο πεξίπνπ 1,5 εθ. Απιώζηε ην θνκπ μεθηλώληαο από ην βάζνο ηνπ 
ζόινπ θαη πξνρσξώληαο πξνο ηελ πόξηα. Θα πξέπεη λα αθήζεηε ην πάησκα λα 
ζηεγλώζεη γηα ηξεηο εβδνκάδεο πξνηνύ ζηεγαλνπνηεζεί. Ο ρξόλνο απηόο εμαξηάηαη από 
ην κέγεζνο, ην πάρνο, ηελ πγξαζία ηνπ παηώκαηνο, ηελ πγξαζία ζηνλ αέξα θαη ηελ 
θίλεζε. Γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία, αθήζηε αλνηρηά. Σνλ ρεηκώλα κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί κέρξη θαη έλαο κήλαο γηα λα ζηεγλώζεη. 

 
Απηό είλαη κηα ζύλνςε γηα ην πώο ρηίδεηαη ην πάησκα θνκπ. Σν παξόλ δελ 
απνηειεί αλαιπηηθέο νδεγίεο. Παξαθαιώ αλαηξέμηε ζην «The Cob Builder’s Handbook» 
γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο. 

 
Σν βηβιίν «The Cob Builder’s Handbook», ηνπ Becky Bee, είλαη δηαζέζηκν από ηελ 
Groundworks, POBox 381, Murphy, OR, 97533. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε 
κέζσ email ζηε δηεύζπλζε  cobalot@hotmail.com, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο 
www.cpros.com/~sequoia. 

 

Άιιεο επηινγέο γήηλνπ παηώκαηνο: 

Δπίπεδεο πέηξεο, ηνύβιν, πειόο, ζπκπηεζκέλν ρώκα, θαη πιαθάθηα, όια κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο γήηλνπ παηώκαηνο. Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε 
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο παηώκαηνο, αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ζαο γνύζην θαη ην 

θπζηθό ηνπίν ζην νπνίν ρηίδεηε ηνλ ζόιν ζαο. Σν πάησκα θνκπ είλαη ε πην γεξή 
επηινγή από ηέηνηνπ είδνπο παηώκαηα. 

mailto:cobalot@hotmail.com
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