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1. Ειςαγωγικά 

Οι ανάγκεσ των χρθςτϊν επίπλων (π.χ. πολυκρόνα, καναπζσ, καρζκλα, αποκθκευτικοί 
χϊροι), καλφπτονται εφόςον τα ζπιπλα πλθροφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Οι 
προχποκζςεισ αυτζσ είναι: 

  
 Θ λειτουργικότθτα (functionality) 
 Θ αςφάλεια (safety) 
 Θ αντοχι και ανκεκτικότθτα(resistance, durability) 
 Θ αιςκθτικι και θ διάκεςθ (attitude needs) 

 

Φυςικά ενδιαφζρει απόλυτα και θ δυνατότθτα εφκολθσ ςυντιρθςθσ (maintenance) αλλά 
και θ οικονομικότθτα τθσ καταςκευισ, χωρίσ αυτό να αποτελεί απαράβατο όρο. 
 

Ενϊ ςτο παρελκόν όλα τα ζπιπλα καταςκευάηονταν αποκλειςτικά από ςυμπαγι ξυλεία, 

ςιμερα ζχει γίνει κακεςτϊσ θ χριςθ πολλϊν προϊόντων ξφλου υπό μορφι ξυλοπλακϊν, 

γεγονόσ που άλλαξε ςε μεγάλο βακμό και τθν τεχνολογία τθσ παραγωγισ τουσ, ανάλογα με 

το είδοσ των πρϊτων υλϊν. Από τθν άποψθ του τρόπου και των υλικϊν καταςκευισ, 

διακρίνουμε ςτα ζπιπλα 2 μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

• Ζπιπλα με ςκελετό 

• Ζπιπλα από επιφάνειεσ (ξυλοπλάκεσ) 

Στθν πρϊτθ κατθγορία εντάςςονται τα ζπιπλα που καταςκευάηονται με βάςθ ζνα ςκελετό 

από ςυμπαγι ξυλεία, τα οποία ολοκλθρϊνονται είτε με προϊόντα ςυμπαγοφσ ξφλου (πριςτά 

ςε διάφορα πάχθ) είτε με τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ (μοριοςανίδεσ, MDF, Κ/Ρ κα.). Θ μορφι 

τουσ είναι κατά κανόνα πιο «ελαφριά», με διάκενα, με επιμικθ ποδαρικά. Χαρακτθριςτικά 

ζπιπλα τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι οι καρζκλεσ, οι καναπζδεσ, τα τραπζηια. Στθ δεφτερθ 

κατθγορία εντάςςονται ζπιπλα που μορφολογικά ζχουν κιβωτιόςχθμθ εμφάνιςθ, δείχνουν 

πιο ογκϊδθ και ςιμερα καταςκευάηονται ςχεδόν αποκλειςτικά από τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ, 

χωρίσ να αποκλείεται και θ προςκικθ κάποιων ςτοιχείων ςυμπαγοφσ ξυλείασ. Ρ.χ. είναι 

ςιμερα πολφ ςυνθκιςμζνο να καταςκευάηονται ντουλάπια κουηίνασ από κιβϊτια 

μοριοςανίδασ επενδυμζνθσ με μελαμίνθ (MFC) ςυνικωσ ςε λευκό χρϊμα. Τθν ίδια ςτιγμι 

τα πορτάκια των ντουλαπιϊν μπορεί να είναι καταςκευαςμζνα επίςθσ από μοριοςανίδα 

επενδυμζνθ με άλλο τφπο μελαμίνθσ είτε μοριοςανίδα επενδυμζνθ με φυςικό ξυλόφυλλο 

(καπλαμά) είτε καταςκευαςμζνα από πλαίςιο ςυμπαγοφσ ξφλου που περικλείει ζνα μικρό 

φφλλο MDF επενδυμζνο με φυςικό ξυλόφυλλο είτε καταςκευαςμζνα από πλαίςιο 

ςυμπαγοφσ ξφλου που περικλείει μια επιφάνεια (ταμπλά) επίςθσ ςυμπαγοφσ ξυλείασ 



(πορτάκια μαςίφ). Σε κάκε περίπτωςθ, θ παραγωγι των προϊόντων αυτϊν αποκλίνει από 

τισ καταςκευζσ τθσ κλαςικισ επιπλοποιίασ. Οι ςυνδζςεισ ςτθν πλειοψθφία τουσ διαφζρουν, 

οριςμζνα κλαςικά μθχανιματα επιπλοποιίασ (π.χ. πλάνθ, ξεχονδριςτιρασ, ςβοφρα, φρζηα) 

χρθςιμοποιοφνται  τϊρα πολφ λιγότερο και άλλα (π.χ. τεμαχιςτικι, πολυτρφπανο, 

ςυγκολλθτικι περικωρίων) πολφ περιςςότερο. Εκτόσ από το παράδειγμα με τα ντουλάπια 

κουηίνασ, ςτθ δεφτερθ κατθγορία ςυναντάμε επίςθσ ντουλάπεσ υπνοδωματίων, ερμάρια 

γραφείων, ραφιζρεσ, ζπιπλα μπάνιου, ζπιπλα-γραφεία από ξυλοπλάκεσ, κ.α.  

Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ μακιματοσ κα αςχολθκοφμε περιςςότερο με αυτζσ τισ 

τελευταίεσ περιπτϊςεισ, τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ επίπλων.  

 

  



2. Παραγωγικά συστήματα στην επιπλοποιία 

 

Θ μαηικι ανοικοδόμθςθ ςτθν Ευρϊπθ, ιδιαίτερα μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, θ αφξθςθ 

του μζςου εμβαδοφ των κατοικιϊν, θ αφξθςθ απόκτθςθσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ αλλά και 

ειδϊν μαηικισ κατανάλωςθσ (π.χ. ειδϊν – ςκευϊν εςτίαςθσ, ειδϊν ιματιςμοφ, βιβλίων, 

μικροςυςκευϊν κ.α.)  προκάλεςε και μεγάλεσ ανάγκεσ για παραγωγι επίπλων 

αποκικευςθσ, γεγονόσ που με τθ ςειρά του ζδωςε ϊκθςθ ςε προςπάκειεσ τυποποίθςθσ 

κάποιων ςτοιχείων, προκειμζνου να μειϊνονται κόςτθ, να αποφεφγονται μεγάλα 

αποκζματα, θ χριςθ πολλϊν μθχανθμάτων κλπ. Με βάςθ αυτι τθν ανάγκθ, όταν πρόκειται 

για αποκικευςθ αλλά και αρχειοκζτθςθ αντικειμζνων/εγγράφων κ.α. αναπτφχκθκαν 

διάφοροι τφποι καταςκευϊν, τυποποιθμζνοι ωσ προσ τισ μορφζσ και τισ διαςτάςεισ ραφιϊν, 

ορκοςτατϊν, βιδϊν κλπ. Αυτό εξυπθρετεί πάρα πολφ ςτθν μείωςθ αποκθκευτικϊν χϊρων 

ςτισ μονάδεσ παραγωγισ, ςτθ μείωςθ του ςτοκ εμπορευμάτων και ανταλλακτικϊν από τουσ 

ενδιάμεςουσ εμπόρουσ, ςτθ δυνατότθτα εφκολθσ μελλοντικισ επζκταςθσ/προςκικθσ 

κάποιασ καταςκευισ.  Ζνα πολφ χαρακτθριςτικό αντίςτοιχο παράδειγμα αποτελοφν τα 

μεταλλικά ςυςτιματα ραφιϊν τφπου “Dexion”. Στθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ραφιϊν είτε 

μεταλλικϊν βάςεων για τοποκζτθςθ ραφιϊν αναπτφχκθκαν με επιτυχία αρκετά ςυςτιματα.  

Στθν καταςκευι επίπλων αναπτφχκθκαν επίςθσ διάφορα τυποποιθμζνα παραγωγικά 

ςυςτιματα. Ζνα ςφςτθμα που βρικε μεγάλθ εξάπλωςθ ςιμερα είναι το «Σφςτθμα 32 mm», 

που παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια και χρθςιμοποιείται κατά κόρον, ιδιαίτερα ςε καταςκευι 

ερμαρίων. 

φςτθμα 32 mm 

Το ςφςτθμα καταςκευισ 32 mm είναι μια αρχι ςχεδίαςθσ και καταςκευισ επίπλων που 

χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι ζτοιμων ντουλαπιϊν, ζτοιμων προσ ςυναρμολόγθςθ, 

χωρίσ ςκελετό. Χρθςιμοποιείται επίςθσ ςτθν καταςκευι και άλλων επίπλων. Το ςφςτθμα 

διαδόκθκε ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ αλλά τυγχάνει ευρείασ χριςθσ παγκόςμια. 

Το ςφςτθμα 32mm αναπτφχκθκε από καταςκευαςτζσ εξαρτθμάτων, μθχανϊν και επίπλων 

και χρθςιμεφει για τθν τυποποίθςθ τόςο των διαςτάςεων των εξαρτθμάτων, όςο και των 

διαδικαςιϊν παραγωγισ. Ρεριλαμβάνει τθν κοπι και προδιάτρθςθ των τεμαχίων ςε 

χαρακτθριςτικζσ αποςτάςεισ, που αποτελοφν κυρίωσ πολλαπλάςιο των 32 mm (π.χ. 32, 64, 

96 mm κοκ.). Τα βαςικά χαρακτθριςτικά ςχεδιαςμοφ είναι: 

• Απόςταςθ οπϊν ςε κατακόρυφεσ είτε οριηόντιεσ ςειρζσ = 32 mm ι πολλαπλάςιο των 

32mm  

• Διάμετροσ των οπϊν = 5 mm και 8 mm 

• Απόςταςθ τθσ πρϊτθσ κατακόρυφθσ ςειράσ οπϊν από τθν εμπρόςκια άκρθ = 37 mm 

Το ςφςτθμα περιλαμβάνει πολλά προςαρμοηόμενα εξαρτιματα, με τα οποία οι πλευρζσ 

των επίπλων μποροφν να ςτερεωκοφν ςε δάπεδα, τοίχουσ και παρακείμενα ερμάρια. 

Υπάρχουν επίςθσ και πολλά άλλα εξαρτιματα διακζςιμα για πόρτεσ επίπλων, οδθγοφσ 

ςυρταριϊν, ράφια ροφχων, επιδαπζδια ράφια και άλλα χαρακτθριςτικά, που ςυνικωσ 



τοποκετοφνται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ τρφπεσ των 5 mm είτε χρθςιμοποιοφνται για 

τθ ςτιριξθ των ραφιϊν. 

Τα πλεονεκτιματα αυτοφ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνουν: 

• Χριςθ μθχανθμάτων ανοίγματοσ πολλαπλϊν οπϊν (πολυτρφπανα) με τυποποιθμζνεσ 

αποςτάςεισ των κεφαλϊν τουσ. 

• Κδια απόςταςθ τθσ πρϊτθσ τρφπασ που βρίςκεται ςτθν κάτω πλευρά ενόσ ντουλαπιοφ, 

με τθν απόςταςθ τθσ τελευταίασ τρφπασ από τθν κορυφι του ντουλαπιοφ. Επομζνωσ 

απλοποιείται θ διαδικαςία ρφκμιςθσ των μθχανϊν διάτρθςθσ μίασ ςτιλθσ οπϊν. 

• Ελάχιςτθ απόςταςθ τθσ οπίςκιασ ςειράσ οπϊν ζωσ τθν πίςω ακμι ίςθ με 37 mm 

(ςυνικωσ 73 mm), θ οποία δεν απαιτεί τθν επαναρφκμιςθ είτε εγκατάςταςθ άλλων 

κοπτικϊν ςτο τρυπάνι.  Θ απόςταςθ αυτι εξυπθρετεί και τθ ςυναρμολόγθςθ οπίςκιων 

υποςτθριγμάτων τοίχου. 

• Θ τυποποιθμζνθ απόςταςθ μεταξφ των δφο ςειρϊν οπϊν = πολλαπλάςια των 32 mm, 

διευκολφνει και τθν εγκατάςταςθ τυποποιθμζνων οδθγϊν ςυρταριϊν. 

• Θ τυποποιθμζνθ απόςταςθ των οπϊν εξυπθρετεί τθν τοποκζτθςθ κρυφϊν μεντεςζδων 

ςε ομοιόμορφεσ αποςτάςεισ, μζςω προκακοριςμζνων κζςεων ςτο πολυτρφπανο είτε 

ςτο τρυπάνι τοποκζτθςθσ μεντεςζδων. 

• Καταςκευάηονται ντουλάπια με ελάχιςτα διάκενα ανάμεςα ςε πόρτεσ και/ι ςυρτάρια. 

• Καταςκευάηονται πόρτεσ με απόλυτα τυποποιθμζνεσ αποςτάςεισ οπϊν. 

• Είναι εφικτι θ προκαταςκευι τυποποιθμζνων ςυςτθμάτων κιβωτίων χωρίσ ςκελετό, 

ςτα οποία προςαρμόηονται πόρτεσ και ςυρτάρια διαφόρων μεγεκϊν. Οι 

τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ εξυπθρετοφν – εκτόσ των άλλων – τθν εφκολθ αποκικευςθ 

και μεταφορά ςτοιχείων κιβωτίων, που καταλαμβάνουν ζτςι πολφ μικρότερο όγκο. Το 

μοντάριςμά τουσ μπορεί να υλοποιθκεί εφκολα, ακόμθ και ςτο χϊρο τελικισ 

τοποκζτθςθσ. 

• Είναι εφικτι χριςθ διαφορετικϊν τφπων ξυλοπλακϊν (ςυμπαγζσ ξφλο, μοριοςανίδα, 

MDF κλπ.) αλλά και μεταλλικϊν ι ςυνκετικϊν ςυςτθμάτων ςυρταριϊν υψθλισ 

τεχνολογίασ. 

• Είναι εφκολθ θ μελλοντικι αντικατάςταςθ ςτοιχείων ίδιου μεγζκουσ (π.χ. πορτϊν, 

ραφιϊν, ςυρταριϊν) διαφορετικισ εμφάνιςθσ ι τεχνολογίασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδθ 

υπάρχουςεσ προδιατριςεισ. 

 



 

Εικ. 1. Σην ζύζηεκα ληνπιαπηώλ 32 mm, νη δηαηξήζεηο έρνπλ δηάκεηξν 5mm (νη 

θαβίιηεο 8mm) θαη νη ζηαζεξέο απνζηάζεηο είλαη πάληα 32mm ή πνιιαπιάζην 

ησλ 32mm. Όηαλ νη πόξηεο ή ηα ζπξηάξηα ππεξθαιύπηνπλ ην πιαίζην ηνπ 

θηβσηίνπ (όπσο ζην παξαπάλσ ζρήκα), ε εμσηεξηθή ζηήιε νπώλ απέρεη 37mm 

από ηελ εμσηεξηθή αθκή ησλ πιαηζίσλ. Οη πόξηεο θαη νη όςεηο (κεηώπεο) ησλ 

ζπξηαξηώλ έρνπλ ύςνο πνπ είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ησλ 32mm, κείνλ ην 

επηζπκεηό θελό (δ) κεηαμύ ησλ όςεσλ. Όια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ 

πξνζαξηώληαη (π.ρ. νδεγνί ζπξηαξηώλ, πέικαηα κεληεζέδσλ) ηνπνζεηνύληαη ζε 

απνζηάζεηο πνπ απνηεινύλ πνιιαπιάζην ησλ 32mm.  

 



 

 

Εικ. 2. Σηα ζύγρξνλα έπηπια απνζήθεπζεο, ηα ζπξηάξηα θηλνύληαη θαη αλνίγνπλ κε 

κεηαιιηθνύο νδεγνύο. Οη νδεγνί θέξνπλ έηνηκεο νπέο γηα ηνπνζέηεζε βίδαο θαη 

ζηεξέσζε, κε βάζε ην ζύζηεκα 32mm. Δπάλσ, ηειεζθνπηθόο νδεγόο ζπξηαξηώλ (νη 

θηλεηνί βξαρίνλεο είλαη 2 θαη ην ζπξηάξη βγαίλεη ζρεδόλ όιν έμσ από ην έπηπιν, 

νπόηε ππάξρεη πιήξεο πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ), κε ζηεξέσζε ζηηο πιεπξέο ηνπ 

ζπξηαξηνύ. Κάησ, ζηεξέσζε ηνπ νδεγνύ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζπξηαξηνύ (1 θηλεηόο 

βξαρίνλαο). 

 

 

Eικ. 3. Φαξδύ ζπξηάξη κε νδεγνύο πνπ ζηεξεώλνληαη ζην θάησ ξάθη. Η ξάβδνο ζηε 

κέζε έρεη κεηαβιεηό κήθνο (αλάινγα ην εύξνο ηνπ ζπξηαξηνύ) θαη πξνζδίδεη 

κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα θαη νκνηνκνξθία ζηελ θίλεζε.  



3. Έπιπλα Αποθήκευσης 

 

Στθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου δθμιουργοφνται πολλζσ ανάγκεσ για προςωρινι είτε 

μόνιμθ φφλαξθ/αποκικευςθ χρθςτικϊν αντικειμζνων, πολφτιμων αντικειμζνων, 

αντικειμζνων που εμφανίηουν εποχιακότθτα ςτθ χριςθ, κ.α. Αντίςτοιχεσ ανάγκεσ 

προκφπτουν και ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ, για φφλαξθ/αποκικευςθ/προςταςία 

εγγράφων, εμπορευμάτων, εργαλείων,  κ.α. 

Αν εξετάςει κανείσ τουσ χϊρουσ μιασ κατοικίασ και τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ των ενοίκων, 

διαπιςτϊνει εφκολα πόςο μακρφσ είναι ο κατάλογοσ για χϊρουσ αποκικευςθσ. 

Διακρίνονται επομζνωσ: 

Αποκθκευτικοί χώροι υπνοδωματίου 

• Ερμάρια ροφχων και κλινοςκεπαςμάτων (ντουλάπα ψθλι, χαμθλι) 

• Ερμάρια εποχιακϊν ειδϊν (ντουλάπεσ για λεπτά-χοντρά κλινοςκεπάςματα, 

χειμερινά – καλοκαιρινά ροφχα) 

• Ρλευρικά ερμάρια κρεβατιοφ, κομοδίνα 

• Συρταριζρα ροφχων 

• Συρταριζρα προςωπικϊν αντικειμζνων 

Αποκθκευτικοί χώροι κακιςτικοφ 

• άφια, βιβλιοκικθ 

• Ρλευρικά τραπζηια (ςυνικωσ με ςυρτάρια ι ραφάκι) 

• Μπουφζσ, ςκρίνιο (βιτρίνα), κομόντα 

• Ζπιπλο ςτερεοφωνικοφ/τθλεόραςθσ 

Αποκθκευτικοί χώροι προκάλαμου 

• Ντουλάπα ροφχων   

• Ντουλάπα αντικειμζνων 

• Ραπουτςοκικθ 

Αποκθκευτικοί χώροι κουηίνασ 

• Συρτάρια 

• Ντουλάπια 

• άφια 



Κακαροί χώροι αποκικευςθσ αντικειμζνων, ςυςκευών 

• Ντουλάπα χαλιϊν 

• Ντουλάπα ειδϊν εξοχισ 

• Ντουλάπα ειδϊν ςπόρ, χόμπυ κ.α. 

• ... 

 

Αντίςτοιχα ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ και ανάλογα με το αντικείμενο εργαςιϊν, 

διακρίνονται επιμζρουσ ανάγκεσ για αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, που αφοροφν ροφχα, 

ζγγραφα, εξαρτιματα, όργανα – εργαλεία, ανταλλακτικά, αϋφλεσ, προϊόντα κλπ. (Εικ. 4,5). 

 

  
Εικ. 4,5. Νηνπιάπεο – θνξηακνί εξγαιείσλ νδνληηάηξνπ (αξρέο – κέζα 20νπ αη.) 
 

Για τθν κάλυψθ αυτϊν των αναγκϊν χρθςιμοποιικθκαν ςτο παρελκόν ξφλινεσ ντουλάπεσ, 

κομοδίνα, ςυρταριζρεσ, ντουλάπια κλπ.  με ςυμπαγι ςκελετό (Εικ. 3,4), ενϊ ςιμερα ςτισ 

περιςςότερεσ των παραπάνω περιπτϊςεων χρθςιμοποιοφνται τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ ςαν 

αποκλειςτικι ι ςχεδόν αποκλειςτικι α’ φλθ. 



  

 

 

 

 

 

Εικ. 6. Νηνπιάπα ππλνδσκαηίνπ, κε κηα 

πόξηα θαη θαζξέπηε (πεξ. 1930). Σην θάησ 

κέξνο δηαζέηεη 2 ζπξηάξηα. Οη ηακπιάδεο ζην 

πάλσ κέξνο θέξνπλ ειαθξύ εζώγιπθν 

ζθάιηζκα. Τα ππόινηπα θελά θαιύπηνληαη κε 

ιεπηό θύιιν αληηθνιιεηνύ. Οη ληνπιάπεο 

απηέο θαηαζθεπάδνληαλ ζπλήζσο κε ζθειεηό 

από νμπά. Σπλήζσο ήηαλ δηαηξνύκελεο ζε 2-4 

κέξε, κε αληίζηνηρεο πόξηεο. Γηα επθνιία ζηε 

κεηαθνξά, νη κεγαιύηεξεο ληνπιάπεο ήηαλ 

ζπλαξκνινγνύκελεο/απνζπλαξκνινγνύκελεο, 

κε ρξήζε εηδηθώλ βηδώλ (ληνπιαπόβηδεο). 

Σε πην «θαιέο» θαηαζθεπέο, νη πόξηεο θαη ηα 

πιηθά πιεξώζεσο ησλ πιαηζίσλ ήηαλ 

πξεζζαξηζηά κε επέλδπζε από δξπ, θαξπδηά 

θ.α.  

Εικ. 7. Μπνπθέο ζαινληνύ κε ζπκπαγή ζθειεηό, επξηζθόκελνο θαη ζήκεξα ζε 

ππεξεζία. Οη θνιώλεο θαη νη κεηώπεο ησλ ζπξηαξηώλ θέξνπλ ζθάιηζκα κε 

θπηηθό δηάθνζκν. Η άλσ επηθάλεηα θαιύπηεηαη κε ιεπθό κάξκαξν (Κξήηε, 

πεξ. 1945).    



Σε παλαιότερα κτίρια, με ςυμπαγείσ πζτρινουσ τοίχουσ μεγάλου βάκουσ, δθμιουργοφςαν 

εςοχζσ, που τισ κάλυπταν με ζνα πλαίςιο με 2 πόρτεσ, για τθ δθμιουργία ντουλαπιϊν 

οικιακϊν ςκευϊν (Εικ. 5).  

 

  

 

Από τθ δεκαετία του ’50 ςτθν Ελλάδα άρχιςαν να καταςκευάηονται «κτιςτζσ» ντουλάπεσ, 

δθλ. οριοκετθμζνοι χϊροι με τοφβλα, ςοβατιςμζνοι μζςα-ζξω, από το πάτωμα ζωσ τθν 

οροφι, βάκουσ περ. 60 cm. Το άνοιγμα ζκλεινε με ξφλινο πλαίςιο, πάνω ςτο οποίο 

ςτερεϊνονταν 2-4 πόρτεσ για τθ δθμιουργία αντίςτοιχων φφλλων. Εςωτερικά 

τοποκετοφνταν μόνιμα/ςτακερά ράφια, κρεμάςτρεσ είτε διατάξεισ με ςυρτάρια. Εξζλιξθ 

του ςυςτιματοσ αποτζλεςε θ τοποκζτθςθ κατακόρυφων οδοντωτϊν «οδθγϊν», πάνω 

ςτουσ οποίουσ άλλαηε κζςθ μια οριηόντια τραβζρςα και ρυκμιηόταν ζτςι το φψοσ των 

ραφιϊν (Εικ. 9). 

 

 

Εικ. 8. Δζνρή ζε πέηξηλν ηνίρν 

αγξνηθίαο, θιεηζκέλε κε 

πιαίζην κε 2 πόξηεο. Λεηηνπξγεί 

ζαλ ληνπιάπη νηθηαθώλ 

ζθεπώλ/ηξνθίκσλ. Μπξνζηά 

ζην ληνπιάπη ππάξρεη μύιηλν 

κπανύιν, γηα απνζήθεπζε 

εηδώλ ηκαηηζκνύ/ιηλνζήθεο. 

Γεμηά, δηαθξίλεηαη 

παξαδνζηαθόο μύιηλνο θαλαπέο 

(νξεηλή Αξθαδία).    

Εικ. 9. Σύζηεκα δηακόξθσζεο 

ύςνπο ξαθηώλ, ζε 

παξαδνζηαθέο εληνηρηζκέλεο 

ληνπιάπεο δσκαηίσλ. 



Σιμερα, θ προδιάτρθςθ των πλευρϊν των ντουλαπιϊν ανά 32 mm επιτρζπει τθν εφκολθ 

εναλλαγι φψουσ των ραφιϊν, ϊςτε ο τελικόσ χριςτθσ να κάνει αυτόσ ι να 

αναπροςαρμόςει μελλοντικά τθν τελικι διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν χϊρων,  ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ του και τθν αιςκθτικι του. 

 

Θ ςθμερινι καταςκευι των επίπλων αποκικευςθσ ζχει αλλάξει ςθμαντικά, ςε οτι αφορά 

τόςο τα υλικά όςο και τον γενικό τρόπο καταςκευισ. 

Τα ζπιπλα, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων, ζχουν ςιμερα ωσ βαςικό υλικό 

καταςκευισ ντουλαπϊν – ερμαρίων – επίπλων μπάνιου – επίπλων κουηίνασ τισ τεχνθτζσ 

ξυλοπλάκεσ, κυρίωσ επιφάνειεσ μοριοςανίδασ και λιγότερο επιφάνειεσ από MDF. Στθ 

ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία επίςθσ είναι πλάκεσ πάχουσ 16mm, επενδυμζνεσ με (λευκό 

ςυνικωσ) φφλλο χάρτου εμποτιςμζνο με κόλλα μελαμίνθσ, που κατά τθ ςυγκόλλθςι του με 

κερμι πρζςςα ςτθν επιφάνεια τθσ ξυλοπλάκασ αποκτά επικυμθτζσ ιδιότθτεσ (ςκλθρότθτα 

επιφάνειασ, γυαλάδα, ευκολία κακαριςμοφ). Το γεγονόσ αυτό είναι πλζον τόςο 

ςυνθκιςμζνο, ϊςτε ςτθν ελλθνικι αγορά ζχει επικρατιςει να αναφζρονται οι επενδυμζνεσ 

ξυλοπλάκεσ μοριοςανίδασ με λευκά φφλλα εμποτιςμζνα με μελαμίνθ (Melamine Faced 

Chipboard – MFC) απλά ωσ «μελαμίνεσ»! Αν πρόκειται μάλιςτα για επζνδυςθ ςε άλλο – 

πλθν λευκοφ – χρϊμα είτε ζχουν διαφορετικό πάχοσ, αυτό διαςαφθνίηεται πρόςκετα, π.χ. 

«καφζ μελαμίνθ», «γκρί μελαμίνθ 18άρα» κλπ. Στθν πλάτθ τθσ καταςκευισ χρθςιμοποιείται 

ίδιο υλικό είτε -το ςυνθκζςτερο- λεπτό φφλλο HDF («χάρντμπορντ»), πάχουσ 8mm, που 

βιδϊνεται εξωτερικά είτε τοποκετείται ςε εντορμία (γκινιςιά) που δθμιουργείται ςτθν πίςω 

πλευρά των ςτοιχείων του κουτιοφ (πάτοσ – καπάκι – 2 πλευρζσ) ειδικά για αυτό το ςκοπό. 

Εικ. 10. Η πξνδηάηξεζε ησλ 

εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ θαη 

ησλ πιατλώλ θύιισλ αλά 

32mm, κε νπέο δηακέηξνπ 

5mm, εμππεξεηεί ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε αιιά θαη 

κειινληηθή ελαιιαγή ζέζεο ζε 

ξάθηα, νδεγνύο ζπξηαξηώλ  θαη 

κεραληζκνύο . 

Σηηο ίδηεο δηαηξήζεηο ζα γίλεη 

θαη ην βίδσκα ηεο βάζεο ησλ 

κεληεζέδσλ. 



Αντίκετα, για τθν καταςκευι των εξωτερικϊν όψεων -όταν αυτζσ είναι εμφανείσ - και τθν 

καταςκευι πορτϊν, χρθςιμοποιοφνται πολφ περιςςότερα υλικά.  Ρ.χ. χρθςιμοποιοφνται 

τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ από μοριοςανίδα ι MDF με επζνδυςθ ζγχρωμου φφλλου 

εμποτιςμζνου με μελαμίνθ. Θ επζνδυςθ μπορεί να είναι μονόχρωμθ ι να απεικονίηει  

επιφάνεια ξφλου ςε διάφορουσ χρωματικοφσ τόνουσ και τεχνικζσ βαφισ. Σπανιότερα 

χρθςιμοποιείται επιφάνεια από αντικολλθτό (κόντα-πλακζ) ι OSB. Θ επζνδυςθ μπορεί 

επίςθσ να γίνεται με φυςικά ι τεχνθτά ξυλόφυλλα (καπλαμάδεσ ι βιομηχανικούσ 

καπλαμάδεσ, αντίςτοιχα). Ειδικά για τισ πόρτεσ, θ καταςκευι μπορεί να γίνεται και από 

ςυμπαγι ξυλεία, εναλλακτικά από πλαίςιο ςυμπαγοφσ ξυλείασ με υλικό πλιρωςθσ 

(ταμπλά) από επενδυμζνο MDF, είτε – τζλοσ – από πλαίςιο ςυμπαγοφσ ξυλείασ με υλικό 

πλιρωςθσ (ταμπλά) επίςθσ από ςυμπαγι ξυλεία. 

Θ δθμιουργία των επενδυμζνων επιφανειϊν με υλικά όπωσ θ μελαμίνθ, θ «φορμάικα», το 

ξυλόφυλλο ςτο επικυμθτό είδοσ ξφλου και όλα αυτά ςτο επικυμθτό πάχοσ, αποτελοφςε 

παλαιότερα αντικείμενο καταςκευισ των μονάδων τθσ επιπλοποιίασ, που διζκεταν όλεσ 

ψυχρζσ είτε κερμζσ πρζςςεσ. Σταδιακά, με τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ παραγωγισ 

ξυλοπλακϊν αλλά και εξειδικευμζνων μονάδων, ζφταςαν να διατίκενται ςτθν αγορά 

ςχεδόν όλοι οι ςυνδυαςμοί είδουσ – πάχουσ ξυλοπλακϊν, με επενδφςεισ  αντίςτοιχα από 

όλουσ τουσ τφπουσ υλικϊν. Οι ςφγχρονεσ μονάδεσ επιπλοποιίασ επομζνωσ προμθκεφονται 

εφκολα τισ ζτοιμεσ ξυλοπλάκεσ που επιηθτοφν και προχωροφν ταχφτερα ςτον τεμαχιςμό και 

τθν καταςκευι των προϊόντων τουσ. Εμφανίςτθκαν επίςθσ και ενδιάμεςεσ μονάδεσ 

τεμαχιςμοφ και ςυναρμολόγθςθσ των τυποποιθμζνων ςτοιχείων των καταςκευϊν, που με 

μικρότερο κόςτοσ και/είτε μεγαλφτερθ ακρίβεια καταςκευισ και ςε λιγότερο χρόνο  

προμθκεφουν τον τελικό καταςκευαςτι με τα τυποιθμζνα καταςκευαςτικά ςτοιχεία που 

απαιτοφνται ςε πολλζσ καταςκευζσ, ιδιαίτερα ςε ζπιπλα κουηίνασ και ντουλάπεσ 

υπνοδωματίων. 

Οι ςυνδεςμολογίεσ επίςθσ ςτα ζπιπλα από τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ διαφζρουν ςε μεγάλο 

βακμό από τισ καταςκευζσ ςυμπαγοφσ ξυλείασ. Οι ςυνδζςεισ των τυποποιθμζνων κιβωτίων 

από μοριοςανίδα ι MDF πραγματοποιείται τάχιςτα με καβίλιεσ, κακϊσ ζχει προθγθκεί θ 

προδιάτρθςθ όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων.  

Στα περιςςότερα από τα ζπιπλα αυτοφ του τφπου, όλεσ οι διατριςεισ αναφζρονται ςτο 

ςφςτθμα 32mm, γεγονόσ που ζχει επίςθσ διευκολφνει ςθμαντικά τθν τυποποίθςθ τθσ 

παραγωγισ. Αντίςτοιχα, και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των απαραίτθτων εξαρτθμάτων 

(μεντεςζδεσ, οδθγοί ςυρταριϊν, κουμπάςα κ.α.) είναι προςαρμοςμζνθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

τυποποίθςθ. 

Ζχοντασ ωσ βάςθ τα παραπάνω, μια τυπικι περιγραφι τθσ ροισ παραγωγισ ςε ζνα 

εργοςτάςιο παραγωγισ κιβωτιόςχθμων επίπλων αποκικευςθσ από τεχνθτζσ ξυλοπλάκεσ, 

κα ζχει ωσ εξισ: 

 

 

 



    ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΣΕΧΝΗΣΕ ΞΤΛΟΠΛΑΚΕ 

1. Φφλλο ξυλοπλάκασ 

2. Επζνδυςθ με ξυλόφυλλα* 

3. Τεμαχιςμόσ  (τεμαχιςτικι, γωνιάςτρα) 

4. Διατριςεισ   (πολυτρφπανο) 

5. Ταινίεσ/πιχεισ  περικωρίων  (ςυγκολλθτικι περικωρίων) 

6. Λοφςτρα* 

7. Μοντάριςμα κουτιϊν – μοντάριςμα ςυρταριϊν 

8. Συςκευαςία 

9. Ενδιάμεςθ αποκικευςθ 

10. Μεταφορά 

11. Τοποκζτθςθ 

12. «Κρζμαςμα»  κυρϊν 

13. Τοποκζτθςθ μθχανιςμϊν  

 

*Οι φάςεισ αυτζσ είναι δυνθτικζσ και αναφζρονται ςε προϊόντα επενδυμζνα με 

ξυλόφυλλα (καπλαμάδεσ). 

Το μοντάριςμα των «κουτιϊν» είναι εφικτό να γίνεται ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ, γεγονόσ που 

διευκολφνει εξαιρετικά τθ μεταφορά. 

 Στθ ςυνζχεια εξετάηονται εξειδικευμζνεσ περιπτϊςεισ καταςκευισ επίπλων από τεχνθτζσ 

ξυλοπλάκεσ.  



4. Ντουλάπες Υπνοδωματίων 

 

Ππωσ ςε όλα τα ζπιπλα, οι διαςτάςεισ των ντουλαπϊν υπνοδωματίων πρζπει να είναι 

προςαρμοςμζνεσ ςτο ςωματότυπο του μζςου χριςτθ και να εξυπθρετοφν τισ διάφορεσ 

λειτουργίεσ που κα κάνει ςε αυτι. 

Οι ντουλάπεσ αυτζσ καταλαμβάνουν χϊρο που τον υπολογίηουμε ςε ςτιλεσ και είναι 

ςυνικωσ 1-4 ςτθλϊν, ςυνθκζςτερα 2-3 ςτθλϊν – ςπανιότερα 6 ςτθλϊν. Το φψοσ των 

ςτθλϊν ςτισ ςφγχρονεσ ντουλάπεσ υπνοδωματίων φτάνει ζωσ τθν οροφι του χϊρου, δθλ. 

280 – 310 cm. Το πλάτοσ κάκε ςτιλθσ είναι ςυνικωσ 55-60cm, εκτόσ αν περιοριςμοί ςτο 

χϊρο δεν επιτρζπουν θ τελευταία ςτιλθ να είναι αντίςτοιχου πλάτουσ. Θ πρόβλεψθ για 

ειδικζσ χριςεισ (π.χ. φφλαξθ/τοποκζτθςθ χαλιοφ ςε όρκια κζςθ) μπορεί επίςθσ να 

επιτρζψει  ςτενότερο εφροσ. Μεγαλφτερο εφροσ δεν ενδείκνυται, γιατί τότε δθμιουργείται 

κίνδυνοσ να «κρεμάςει» θ πόρτα από το μεγάλο βάροσ ενϊ το άνοιγμά τθσ απαιτεί πολφ 

ελεφκερο χϊρο ςτο δωμάτιο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ (ζλλειψθσ χϊρου) οι ςυρόμενεσ 

πόρτεσ αποτελοφν μια καλι λφςθ, γενικά όμωσ θ τοποκζτθςθ ςυρόμενων πορτϊν δεν 

ενδείκνυται άνευ λόγου κακϊσ θ χριςθ τουσ ζχει περιοριςμό ςτθν (οπτικι) ελευκερία, 

δθμιουργεί περιςςότερο κόρυβο, οι μθχανιςμοί είναι ακριβότεροι και πιο δφςκολοι ςτθν 

τοποκζτςθ και φκείρονται πολφ πιο γριγορα από τουσ κοινοφσ μεντεςζδεσ. 

Το βάκοσ κάκε ςτιλθσ πρζπει να είναι 60cm. Το ςυγκεκριμζνο βάκοσ επιτρζπει το 

κρζμαςμα βαρζων ροφχων ενθλίκων, π.χ. ανδρικά κουςτοφμια, μπουφάν, γυναικείεσ 

γοφνεσ.  

Οι βαςικζσ ανάγκεσ που πρζπει να καλυφκοφν από μια τζτοια ντουλάπα είναι: 

 Αποκικευςθ κλινοςκεπαςμάτων (ςεντόνια, κουβζρτεσ, μαξιλάρια, 
μαξιλαροκικεσ, ίςωσ και βαριά παπλϊματα που καταλαμβάνουν χϊρο). Εδϊ 
προκφπτει ανάγκθ μεγάλων ραφιϊν, τα κλινοςκεπάςματα όμωσ δεν 
χρθςιμοποιοφνται όλα το ίδιο τακτικά. Συνεπϊσ, μπορεί να βρίςκονται ςε 
ψθλζσ κζςεισ είτε ςε αυτόνομθ ντουλάπα – λινοκικθ. 

 Αποκικευςθ κρεμαςτϊν ροφχων (φορζματα, κοςτοφμια, τηάκετ, παλτά – 
θμίπαλτα, παντελόνια, υποκάμιςα). Ανάλογα με τον τφπο των ροφχων 
απαιτείται να υπάρχει διακζςιμο φψοσ 100 – 180 cm. Στο πάνω μζροσ 
τοποκετείται μεταλλικι βζργα για ςτιριξθ των κρεμαςτρϊν. 

 Αποκικευςθ ροφχων που διπλϊνονται (πουλόβερ, πουκάμιςα, μπλοφηεσ). Θ 
ανάγκθ καλφπτεται με (ανοιχτά) ράφια. 

 Αποκικευςθ ροφχων που ςυνικωσ διπλϊνονται και καταλαμβάνουν μικρό 
χϊρο (εςϊρουχα, κάλτςεσ). Θ ανάγκθ καλφπτεται με ςυρτάρια. 

 Αποκικευςθ ςυμπλθρωματικϊν αξεςουάρ ζνδυςθσ (καςκόλ, φουλάρια, 
ηϊνεσ, γραβάτεσ κ.α.).  Θ ανάγκθ καλφπτεται με ςυρτάρια είτε με ειδικζσ, 
μικρζσ κρεμάςτρεσ ςτο πλάι τθσ ςτιλθσ είτε ςτθν εςωτερικι πλευρά τθσ 
πόρτασ. 

 Αποκικευςθ καπζλων. Θ ανάγκθ καλφπτεται με ράφια. 

 Αποκικευςθ υποδθμάτων. Θ ανάγκθ καλφπτεται με ράφια είτε με πολλαπλά 
ςυρτάρια μικροφ φψουσ, χωρίσ απαραίτθτα να ζχουν μετϊπεσ. Θ 



αποκικευςθ μποτϊν απαιτεί πάντωσ μεγαλφτερο φψοσ. Γενικά, τα 
υποδιματα είναι καλφτερα να αποκθκεφονται ςε αυτόνομθ ντουλάπα 
(παπουτςοκικθ), μζςα ςτο υπνοδωμάτο είτε ςε ανεξάρτθτο χϊρο. Θ 
παπουτςοκικθ είναι ζπιπλο ςαφϊσ μικρότερου φψουσ και μικρότερου 
βάκουσ, με ράφια είτε με δυνατότθτα κεκλιμζνθσ τοποκζτθςθσ των ηευγϊν, 
ϊςτε να μειϊνεται θ ανάγκθ μεγάλου βάκουσ ςτο ζπιπλο (Εικ. 11). 

 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, μια λειτουργικι ντουλάπα υπνοδωματίου πρζπει να διακζτει 

διαφορετικά επιμζρουσ τμιματα, για τθν κάλυψθ όλων των βαςικϊν περιπτϊςεων. 

 

Ραραδείγματα 

 

 

 

 

Εικ. 11. Νηνπιάπη – 

παπνπηζνζήθε κηθξνύ 

βάζνπο. 

Εικ. 12. Τεηξάθπιιε 

ληνπιάπα ππλνδσκαηίνπ. 

Σηηο δπν πξώηεο ζηήιεο 

ππάξρνπλ 3 κεγάια 

ζπξηάξηα θαη κεγάια 

αλνηρηά ξάθηα. Σηηο  άιιεο 

δπν ζηήιεο ππάξρνπλ 2 

κεγάινη ρώξνη γηα 

θξεκαζηά ξνύρα. Σηνλ 

επάλσ ρώξν ππάξρεη θαη 

κεραληζκόο «αζαλζέξ», γηα 

εύθνιε πξόζβαζε     ρσξίο 

ρξήζε ζθάιαο ή ζθακληνύ. 

Σηελ λνπιάπα ππάξρεη θαη 

θσηηζκόο κε ηαηλία LED.  



 

 

 

 

Εικ. 13. Νηνπιάπα πιάηνπο 

225cm. O ζρεδηαζηήο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνηείλεη 

3 ζηήιεο ησλ 30cm θαη 3 ζηήιεο 

ησλ 45cm. Οη ρώξνη δελ είλαη 

ηεξάζηηνη, εμππεξεηνύληαη όκσο 

όιεο νη απαηηήζεηο. Η ληνπιάπα 

θιείλεη κε 6 ζηελέο πόξηεο, 

πιάηνπο 37,5 cm.  

Εικ. 14. Οη γλώζεηο γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε είδνο 

έλδπζεο θαη θιηλνζθεπαζκάησλ, βνεζνύλ πνιύ ζην ζσζηό ζρεδηαζκό κηαο 

ληνπιάπαο (Πεγή: Neufert and Neufert, 2009).  



Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςχεδιαςτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ και τα ςωματομετρικά 

χαρακτθριςτικά των υποψιφιων χρθςτϊν, εφόςον τουσ γνωρίηει. Οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του 

χριςτθ πρζπει να εκτιμθκοφν και να ςυνυπολογιςτοφν, όταν πρόκειται για μια καταςκευι 

που προορίηεται για ςυγκεκριμζνο πελάτθ και ο ςχεδιαςτισ μπορεί να υποβάλλει πάνω 

από 1 προτάςεισ (Εικ. 15). Για τισ παιδικζσ ντουλάπεσ οι διαςτάςεισ διαφοροποιοφνται λίγο, 

για τισ εφθβικζσ κακόλου ι ελάχιςτα.  

 

 

 

 

Εικ. 15. Παξάδεηγκα δηαθνξεηηθώλ εζσηεξηθώλ δηακνξθώζεσλ, ζε 

ληνπιάπεο ίδησλ δηαζηάζεσλ. Οη βαζηθέο αλάγθεο θαιύπηνληαη ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο.  



Εφόςον ο ςχεδιαςτισ/καταςκευαςτισ αςχολείται ςυςτθματικά με το αντικείμενο αυτό, 

καλό είναι να ζχει μια ζτοιμθ παρακατακικθ από λφςεισ για τισ πικανότερεσ περιπτϊςεισ, 

ϊςτε εφκολα και γριγορα να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ που κα του προκφψουν. Στο 

παρακάτω παράδειγμα υπάρχει μια ςειρά ζτοιμων ςχεδίων για γωνιακζσ ντουλάπεσ 

υπνοδωματίων, με πολλά διαφορετικά ςενάρια επιμζρουσ ςτοιχείων. 

 

 

  

Εικ. 16. Σρεδηαζηηθά ζελάξηα γηα γσληαθέο ληνπιάπεο. 



Οι ςυρόμενεσ πόρτεσ 

Αναφερκικαμε ιδθ ςτισ ςυρόμενεσ πόρτεσ και τα πλεονεκτιματα/μειονεκτιματα που 

εμφανίηουν. Οι περιοριςμοί χϊρου τισ κάνουν πολφ δθμοφιλείσ ςε ντουλάπεσ 

υπνοδωματίων. 

 

Ο τρόποσ τοποκζτθςθσ ςυρόμενων πορτϊν επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από το βάροσ 

τουσ, δθλαδι από το μζγεκόσ τουσ και το υλικό καταςκευισ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και 

μθχανιςμοί, π.χ. με ροδάκια πάνω ςε ράγα, μζςα ςε οδθγό, κρεμαςτζσ, με πνευματικό 

ςφςτθμα κλειςίματοσ, κ.α. (Εικ. 18). Θ προςεκτικι επιλογι του μθχανιςμοφ και θ ορκι 

τοποκζτθςθ είναι επιβεβλθμζνεσ, ϊςτε να αποφεφγονται λάκθ ςτθ χριςθ, κόρυβοι, 

τακτικι αντικατάςταςθ μθχανιςμϊν. 

  

Εικ. 17. Κιαζηθή ληνπιάπα κε 4 

ζηήιεο, πνπ εδώ θιείλεη κε 2 

ζπξόκελεο (επάιιειεο) πόξηεο.  

Εικ. 18. Πηζαλνί ηξόπνη 

ηνπνζέηεζεο ζπξόκελσλ 

ζπξώλ.  

Οη πεξηπηώζεηο α, β, γ, δ 

ελδείθλπληαη γηα ηδακέληεο 

πόξηεο ή ιεπηέο πόξηεο ζε 

έπηπια (κπνπθέδεο, βηηξίλεο).  

Οη πεξηπηώζεηο ε, ζη  γηα 

ειαθξέο πόξηεο ληνπιάπαο. Οη 

δ, ε     γηα βαξηέο πόξηεο 

ληνπιάπαο (κεγάινπ κεγέζνπο 

θαη κεγάινπ πάρνπο).  



 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 19. Παξάδεηγκα 

ληνπιάπαο κε ζπξόκελεο θαη 

αλαδηπινύκελεο πόξηεο. Οη 

πόξηεο «θξύβνληαη» ζε εζνρή 

ζην πιάη ησλ ζηειώλ. 

Εικ. 20. Η επέλδπζε ησλ 

ζπξώλ κε θαζξέπηεο απμάλεη 

ηελ αίζζεζε βάζνπο ζην ρώξν 

θαη ηνλ θσηηζκό. Οη πόξηεο 

όκσο βαξαίλνπλ θαη 

απαηηείηαη κεγαιύηεξνο 

αξηζκόο κεληεζέδσλ. 

Εικ. 21. Σε θξεβαηνθάκαξεο κεγαιύηεξεο από 20m
2
 ε ληνπιάπα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαρσξηζηηθό. 



Σο βεςτιάριο 

Εφόςον ο χϊροσ μιασ κατοικίασ το επιτρζπει, μπορεί να δθμιουργθκεί και ανεξάρτθτοσ 

χϊροσ (ξεχωριςτό δωμάτιο είτε μεγάλθ ξφλινθ καταςκευι), ςτον οποίο ο χριςτθσ ι οι 

χριςτεσ ειςζρχονται και οι ίδιοι μζςα ςε αυτόν, προκειμζνου να αποκθκεφςουν είτε να 

πάρουν κάποια είδθ ιματιςμοφ. Ο χϊροσ αυτόσ είναι γνωςτόσ ωσ «βεςτιάριο» ι 

«γκαρνταρόμπα».  Μζςα ςτο χϊρο είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ φωτιςμοφ, ενϊ είναι 

επικυμθτόσ και ο εξαεριςμόσ, ϊςτε να προςτατεφονται  υφαςμάτινα και δερμάτινα είδθ 

από υγραςία, οςμζσ, κλπ.  

 

 

 

 

Εικ. 22. Απηόλνκνο ρώξνο 

απνζήθεπζεο εηδώλ ηκαηηζκνύ, 

γλσζηόο θαη σο βεζηηάξην ή 

γθαξληαξόκπα. Τν ειάρηζην 

απαηηνύκελν πιάηνο είλαη 190 

cm, ώζηε λα παξέρεηαη 

αξθεηόο ρώξνο γηα ξάθηα θαη 

άλεζε ζηελ θίλεζε ηνπ 

ρξήζηε.  

Εικ. 23. Πξόηαζε γηα 

δεκηνπξγία πνιύ κηθξνύ  

βεζηηαξίνπ, αλάκεζα ζε 2 

ππλνδσκάηηα. Μπνξεί λα 

ζπλδέεη 2 παηδηθά ππλνδσκάηηα 

ή θξεβαηνθάκαξα κε παηδηθό 

δσκάηην. Οη ειάρηζηε επηθάλεηα 

σζηόζν γηα έλα ηθαλνπνηεηηθό 

βεζηηάξην είλαη 6,0 m
2
. 



 

 

 

 

 

  

Εικ. 24. Γσκάηην – 

βεζηηάξην κε 2 

εκηδηαθαλείο, ζπξόκελεο 

πόξηεο.  



5. Έπιπλα μπάνιου 

Γενικά, από άποψθ καταςκευισ και ροισ παραγωγισ ιςχφουν όλα όςα αναφζρκθκαν και 

προθγουμζνωσ, εδϊ όμωσ υπάρχουν και επιπλζον ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ, που απαιτοφν 

πρόςκετθ επιμζλεια ςτο ςχεδιαςμό αλλά και τθν καταςκευι. Σε ςχζςθ με άλλα ομοειδι 

ζπιπλα, ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο επίπλου χρθςιμοποιοφνται αρκετά περιςςότερο 

επιφάνειεσ από αντικολλθτά (κόντρα-πλακζ) με φαινολικζσ κόλλεσ. 

Ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και χαρακτθριςτικά για τα ζπιπλα μπάνιου: 

• Στο μπάνιο ο αζρασ ζχει ςχεδόν πάντα αιςκθτά υψθλότερθ ςχετικι υγραςία από το 

ςφνθκεσ, οπότε θ υγραςία ιςορροπίασ του ξφλου είναι υψθλότερθ από τουσ 

λοιποφσ χϊρουσ 

• Θ επιλογι των υλικϊν καταςκευισ και των βαφϊν πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ 

ςυνκικεσ του χϊρου. Να είναι ανκεκτικά ςε ςυνκικεσ ψθλισ ςχετ. υγραςίασ και ςε 

ελαφρά χθμικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο μπάνιο (π.χ. οινόπνευμα, αντιςθπτικά, 

υγρά κακαριςμοφ, καλλυντικά) 

• Απαραίτθτθ θ φπαρξθ κακρζπτθ, πολλζσ φορζσ και ενςωματωμζνου φωτιςμοφ ςτο 

ζπιπλο 

• Tα ζπιπλα ςτερεϊνονται ςτον τοίχο είτε ςτθρίηονται ςε ανοξείδωτα ι πλαςτικά 

πόδια, ϊςτε να μθν ακουμπάνε ςτο ζδαφοσ 

• Το καπάκι (άνω επιφάνεια) ςτο ζπιπλο του νιπτιρα απαιτείται να ζχει πρόςκετθ 

προςταςία από νερό 

• Στο ζπιπλο του νιπτιρα, να προβλζπεται θ δίοδοσ για ςωλθνϊςεισ παροχισ νεροφ 

και του ςωλινα αποχζτευςθσ 

• Υπάρχει ανάγκθ αποκικευςθσ: είδθ ατομικισ υγιεινισ, χαρτικά WC, ςυνικωσ 

«Φαρμακείο πρϊτθσ ανάγκθσ», πετςζτεσ, καλάκι για άπλυτα, ... 

• Ανάλογα με τον τφπο του νιπτιρα, το ζπιπλο μπορεί να είναι ςτενό (<40cm), με 

μζγιςτο βάκοσ 57 – 60cm. Αν υπάρχει ανεξάρτθτο άνω μζροσ του επίπλου, δεν ζχει 

μεγάλο βάκοσ 

• Γενικά, ο χϊροσ ςτο μπάνιο είναι ςυνικωσ μικρόσ, οπότε απαιτοφνται ευζλικτεσ 

λφςεισ 



 

 

 

 

Εικ. 25. Έπηπιν κπάληνπ. Άλσ 

επηθάλεηα από πνξζειάλε. 

Εικ. 26. Έπηπιν κπάληνπ. 

Καπάθη θάησ κνλάδαο 

από κάξκαξν. 

Γεκηνπξγείηαη εηδηθή νπή 

γηα ηνπνζέηεζε ηνπ 

ληπηήξα θαη ηεο βξύζεο. 

Σην πιάη ππάξρεη ζηήιε 

κε ζπξόκελν ζηνηρείν, 

δεκηνπξγώληαο ξάθηα 

αλνηρηά από ην πιάη κόλν 

όηαλ αλνίγεη. 



 

  
Εικ. 27, 28. Λύζεηο κε ξαθηέξεο γηα πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο, ζε ρώξνπο κπάληνπ. 

 
 

 

 

 

  

Εικ. 29. Μηα ζπλήζεο ιύζε, ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο. 

Φακειό ληνπιάπη – βάζε ληπηήξα. Μηθξή άλσ κνλάδα κε 

θαζξέπηε θαη ξαθάθηα. Δθόζνλ ππάξρεη ρώξνο, ηνπνζεηείηαη 

αλεμάξηεηε ζηήιε κε ξάθηα θαη πνξηάθη + θαιάζη γηα άπιπηα. 



 

 

  

Εικ. 30. Κξεκαζηό έπηπιν κπάληνπ – βάζε ληπηήξα. 

Γίπια, αλεμάξηεηε, θξεκαζηή ζηήιε, κε θαιάζη γηα 

άπιπηα θαη θιεηζηό ρώξν κε 3 ξάθηα. Ο θαζξέπηεο 

ηνπνζεηείηαη αλεμάξηεηα.  



6. Έπιπλα Κουζίνας  

Τα ζπιπλα κουηίνασ αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο εξοπλιςμοφ κάκε κατοικίασ, ενίοτε και 

επαγγελματικϊν χϊρων. Σε κάκε νζα κατοικία, θ κουηίνα είναι ο χϊροσ που κα εξοπλιςτεί 

οπωςδιποτε με τα αντίςτοιχα ζπιπλα, ενϊ και ςε παλαιότερεσ καταςκευζσ θ 

ανακαίνιςθ/αντικατάςταςθ επίπλων κουηίνασ ςυμβαίνει ςυχνά. 

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ που πρζπει να εξυπθρετιςουν τα ζπιπλα κουηίνασ είναι: 

• Αποκικευςθ   (ςκευϊν –τροφίμων) 

• Ρλφςιμο – προπαραςκευι φαγθτοφ 

• Ραραςκευι φαγθτοφ 

• Χϊροσ εςτίαςθσ 

• Ρλφςιμο ςκευϊν/πιατικϊν 

• Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ (δυνθτικά και εφόςον το εμβαδόν το επιτρζπει) 

Για τθν ικανοποίθςθ των παραπάνω αναγκϊν είναι απαραίτθτεσ ςιμερα και οι ςχετικζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, που τοποκετοφνται ανεξάρτθτεσ πάνω ςτο δάπεδο, ςε ενδιάμεςα 

κενά των επίπλων κουηίνασ είτε ενςωματϊνονται μζςα ςε αυτά («εντοιχιςμζνεσ»). Ρρζπει 

επίςθσ να προχπάρχουν, να ζχουν προβλεφκεί, οι απαραίτθτεσ παροχζσ νεροφ, θλεκτρικοφ, 

φυςικοφ αερίου και οι ςχετικζσ αποχετεφςεισ (νιπτιρα, πλυντθρίου πιάτων). Μια ςωςτά 

ςχεδιαςμζνθ κουηίνα απαιτεί επομζνωσ τθ ςυνεργαςία και άλλων ειδικοτιτων τεχνιτϊν, ςε 

προγενζςτερθ (δθμιουργία παροχϊν) και μεταγενζςτερθ φάςθ (ςφνδεςθ νεροφ, 

θλεκτρικοφ, αποχζτευςθσ). 

Επειδι το πλφςιμο και θ προπαραςκευι φαγθτοφ είναι πολφ βαςικι εργαςία, ο νεροχφτθσ 

αναδεικνφεται ςε πολφτιμο «εργαλείο», γφρω από το οποίο εξελίςςονται διαρκϊσ πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ. Για το λόγο αυτό πρζπει εκατζρωκεν του νεροχφτθ να υπάρχει ελεφκεροσ 

χϊροσ: όςο περιςςότεροσ χϊροσ διατίκεται, τόςο πιο άνετθ θ λειτουργία τθσ κουηίνασ. 

Εκτόσ των εργαςιϊν του νεροχφτθ υπάρχουν όμωσ και πολλζσ ακόμα 

ςυμπλθρωματικζσ/βοθκθτικζσ εργαςίεσ, που απαιτοφν  χϊρο και χρόνο, οι οποίεσ μπορεί 

να εξελίςςονται παράλλθλα με τισ εργαςίεσ ςτο νεροχφτθ (π.χ. κόψιμο, τρίψιμο, ηφμωμα, 

ξεπάγωμα, ανακάτεμα, κ.α.). Συνεπϊσ απαιτείται πρόςκετοσ χϊροσ, ο οποίοσ είναι ιδανικό 

να βρίςκεται αμφίπλευρα του νεροχφτθ. Ο χϊροσ αυτόσ είναι ο πάγκοσ τθσ κουηίνασ, που 

αποτελεί ταυτόχρονα το καπάκι (άνω μζροσ) ντουλαπιϊν τθσ κουηίνασ. Πςο μεγαλφτεροσ 

πάγκοσ υπάρχει, τόςο καλφτερα, τόςο πιο άνετθ είναι θ κουηίνα. To ελάχιςτο διακζςιμο 

μικοσ του πάγκου ςε κουηίνα πρζπει να είναι 100 cm. Θ κάλυψθ του πάγκου γίνεται με 

διάφορα υλικά. Συνικωσ καταςκευάηεται από ανκυγροςκοπικι μοριοςανίδα με επικάλυψθ 

από φφλλα χαρτιοφ εμποτιςμζνα με ρθτίνεσ και κολλθμζνα (πρεςςαριςμζνα) ςτθν άνω 

επιφάνεια με υψθλι πίεςθ. Ρροκφπτει ζτςι μια ανκεκτικι ςε τριβζσ, ςε χαράξεισ, ςε χθμικά 

υγρά, αδιάβροχθ επιφάνεια, με καμπφλθ ςτο ζξω (μπροςτά) μζροσ και νεροςταλάκτθ ςτθν 

κάτω επιφάνεια. Το πάχοσ κυμαίνεται 30-50mm. Θ κάλυψθ τθσ επιφάνειασ μπορεί να 



γίνεται και με κεραμικά ςτοιχεία, ενϊ ιδανικά υλικά (με ςαφϊσ υψθλότερο κόςτοσ) 

κεωροφνται το μάρμαρο και ο γρανίτθσ. Σθμαντικζσ είναι οι εργαςίεσ ςτεγανοποίθςθσ ςτισ 

ακμζσ του πάγκου, διότι από εκεί υπάρχει τακτικά ειςχϊρθςθ υγραςίασ ςτο κάτω μζροσ, 

που μακροπρόκεςμα προκαλεί προβλιματα (φκορά ςτο υλικό του πάγκου, φκορζσ ςτον 

τοίχο, ανάπτυξθ μυκιτων, οςμζσ).   

 

 

 

 

 

Θ ςωςτι/προτεινόμενθ  κζςθ του νεροχφτθ είναι κάτω από παράκυρο, ϊςτε να υπάρχει 

άπλετοσ φωτιςμόσ και δυνατότθτα άμεςου εξαεριςμοφ. Θ ςφγχρονθ κουηίνα διακζτει 

απαραιτιτωσ απορροφθτιρα, πάνω από τισ εςτίεσ. 

 

 

 

Εικ. 31. Τύπνη πάγθσλ 

θνπδίλαο κε λεξνρύηε.  

Αλ δεκηνπξγείηαη γσλία ζηνλ 

πάγθν, ηόηε ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη 30 cm πεξίπνπ, 

κεηαμύ λεξνρύηε θαη γσλίαο.  

Υπάξρνπλ σζηόζν θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλνη «γσληαθνί» 

λεξνρύηεο 

Όπσο θαη ζην λεξνρύηε, έηζη 

θαη γύξσ από ηηο εζηίεο 

απαηηείηαη ειεύζεξνο ρώξν θαη 

από ηηο δύν πιεπξέο πεξίπνπ 

30 - 40 cm, ε «πεξηνρή 

καγεηξέκαηνο».  

 



Η εργονομία τθσ κουηίνασ 

Στο χϊρο τθσ κουηίνασ επιτελοφνται πολλζσ εργαςίεσ, επί πολλζσ ϊρεσ τθν θμζρα και 

ςυνικωσ από περιςςότερα του ενόσ άτομα, με διαφορετικό ςωματότυπο. Το γεγονόσ αυτό 

απαιτεί προςεκτικό αρχικό ςχεδιαςμό, ϊςτε θ κουηίνα να είναι εξυπθρετικι από πλευράσ 

εργονομίασ, άνεςθσ και αςφάλειασ. Στθ μελζτθ και τθν καταςκευι τθσ κουηίνασ ζχει 

επομζνωσ αφιερωκεί πολφσ χρόνοσ και ζχουν τυποποιθκεί πολλζσ ςχεδιαςτικζσ και 

καταςκευαςτικζσ παράμετροι. Ο ςχεδιαςτισ/καταςκευαςτισ μιασ κουηίνασ πρζπει να 

γνωρίηει και να εφαρμόηει κάποιουσ κανόνεσ, που με τθ ςειρά τουσ κα διευκολφνουν πολφ 

και τθ δικι του εργαςία, κακϊσ πολλά υλικά και ςυςκευζσ είναι ςιμερα τυποποιθμζνα. 

Σχεδιάηοντασ τον χϊρο και προςπακϊντασ να προβλζψει τισ πικανζσ διαδρομζσ των 
χρθτϊν, ο ςχεδιαςτισ πρζπει να παίρνει υπόψθ οτι οι διαςτάςεισ ςε x,y (για τθν 
εξυπθρζτθςθ των οριηοντίων κινιςεων) βαςίηονται ςτα ανδρικά μεςαία 
ανκρωπομετρικά μεγζκθ (λόγω μεγαλφτερου όγκου).  
Αντίςτοιχα, οι διαςτάςεισ ςε x,z ι y,z (για τθν εξυπθρζτθςθ των κατακορφφων 
κινιςεων) βαςίηονται ςτα γυναικεία μζςα ανκρωπομετρικά μεγζκθ (λόγω 
μικρότερου φψουσ).  
 

Με βάςθ τισ ςυνικεισ κινιςεισ και 

απαιτιςεισ εργαςιϊν ςε ζνα χϊρο 

κουηίνασ, οι διαςτάςεισ των 

βαςικϊν ςτοιχείων διαμορφϊκθκαν 

όπωσ δείχνουν οι εικόνεσ 32 και 33. 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 32. Βαζηθέο δηαζηάζεηο – 

ηππνπνίεζε ληνπιαπηώλ 

θνπδίλαο, κε βάζε ην κέζν 

γπλαηθείν ύςνο, πεξ. 165-168 

cm.  



 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 33. Βαζηθέο δηαζηάζεηο – ηππνπνίεζε ληνπιαπηώλ θνπδίλαο. Τν πιάηνο ησλ 

ζηειώλ θπκαίλεηαη 20–60cm, ζπλήζσο 40-50cm. Τν ύςνο ζηελ πάλσ ζεηξά είλαη 

30–100cm, ζε κεάιν ύςνο όκσο ηα πάλσ ξάθηα δελ είλαη εύθνια πξνζβάζηκα. 

Εικ. 34. Απαηηνύκελνη ρώξνη θαη δηαζηάζεηο αλάκεζα ζηα έπηπια, αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο (Πεγή: Neufert and Neufert, 2009). 



Σο εργονομικό τρίγωνο 

Θ μελζτθ/ςτατιςτικι των επιτελοφμενων εργαςιϊν ςε μια λειτουργικι κουηίνα, 

κατζδειξε οτι οι βαςικζσ εργαςίεσ και κινιςεισ είναι θ προετοιμαςία φαγθτοφ, το 

πλφςιμο τροφϊν/ςκευϊν και το μαγείρεμα, ςε πολφ παραπλιςια ςυχνότθτα. Πλα 

αυτά με πολφ τακτικι χριςθ των χϊρων αποκικευςθσ, ϊςτε να 

πάρουμε/επιςτρζψουμε μαγειρικά ςκεφθ και να τροφοδοτιςουμε/προμθκευτοφμε 

υλικά μαγειρζματοσ (Neufert and Neufert 2009, Eικ. 35).  

 

Εικ. 35. Σπρλόηεηα ρξήζεσλ – δξάζεσλ ζε κηα θνπδίλα. 

Αν εξαιρζςουμε τθ χριςθ του χϊρου γεφματοσ (θ οποία μπορεί και να μθν 

προκφπτει μζςα ςτθν ίδια τθν κουηίνα), τότε διαπιςτϊνεται οτι θ πλειοψθφία των 

κινιςεων διεξάγεται μεταξφ νεροχφτθ – μαγειρικισ εςτίασ – ψυγείου.  

Σε κάκε κουηίνα επομζνωσ διακρίνουμε το 

λεγόμενο «τρίγωνο εργαςίασ» ι 

«εργονομικό τρίγωνο». Πςο μικρότερο, 

αποφεφγονται οι μεγάλεσ διαδρομζσ και 

γίνεται πιο λειτουργικι θ κουηίνα ωσ 

χϊροσ. 

Ο χριςτθσ του χϊρου, κινείται ςυνικωσ 

μεταξφ αυτϊν των τριϊν πυρινων: τθν 

περιοχι κακαριςμοφ (νεροχφτθ) -  

μαγειρζματοσ (θλεκτρικι κουηίνα) - 

ψυγείο.  

 

 

Εικ. 36. Τν ηξίγσλν ηεο θνπδίλαο.  



Ανάλογα με τθ διαρρφκμιςθ τθσ κουηίνασ διακρίνουμε διάφορουσ τφπουσ 

«τριγϊνων» (Εικ. 37), ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ και για μζγιςτθ εργονομία,  οι 

πλευρζσ πρζπει να κυμαίνονται ςε μικοσ: 1,30 – 2,50 m. Μικρζσ αποκλίςεισ μπορεί 

να υπάρχουν, ωςτόςο θ θλεκτρικι κουηίνα και το ψυγείο πρζπει να απζχουν 

τουλάχιςτον 120 cm και για λόγουσ ενεργειακοφσ. 

  
Εικ. 37. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο θνπδίλαο ην «ηξίγσλν» 

δηαθνξνπνηείηαη. Καιό είλαη λα κελ παξεκβάιινληαη εκπόδηα, γηαηί ηόηε 

κεηαηξέπεηαη ζε πνιύγσλν κε κεγαιύηεξν κήθνο πιεπξώλ – δηαδξνκώλ! 
 

 

Σφποι κουηίνασ (από άποψθ διάταξθσ) 

Θ διάταξθ των ςτοιχείων ςε μια κουηίνα κα επθρρεαςτεί ςθμαντικά από το 

διακζςιμο εμβαδόν, τθ κζςθ πορτϊν, παρακφρων, τςιμζντινων όγκων, αποχζτευςθσ 

κ.α. κακϊσ και από τα διακζςιμα χριματα, που κα κακορίςουν τον αρικμό των 

ςτοιχείων τθσ κουηίνασ. Με βάςθ όλα αυτά οι κουηίνεσ είναι προφανζσ οτι 

διαφζρουν πολφ καταςκευαςτικά και λειτουργικά. Από πλευράσ τυπολογίασ 

διακρίνουμε επομζνωσ τισ εξισ μορφζσ, ανάλογα με τθ διάταξθ των ςτοιχείων τθσ: 

• Γραμμικι διάταξθ 

 

Πλα τα βαςικά ςτοιχεία βρίςκονται ςε ευκεία γραμμι, γεγονόσ που μπορεί να 

υπαγορεφεται από κάποιον πολφ ςτενό χϊρο. 

 

Εικ. 38. Κνπδίλα ζε 

γξακκηθή δηάηαμε. 



• Παράλλθλθ διάταξθ 

 

Υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ, ϊςτε όλα τα ςτοιχεία να τοποκετθκοφν ςε 2 παράλλθλεσ 

ευκείεσ. 

 

 Διάταξθ τφπου Γ (πολφ δθμοφιλισ) 

 

Τα ςτοιχεία τοποκετοφνται ςε (ορκι ςυνικωσ) γωνία, ο υπόλοιποσ χϊροσ μζνει 

διακζςιμοσ για άλλεσ χριςεισ, π.χ. για τραπζηι/χϊρο εςτίαςθσ. 

 

Εικ. 39. Κνπδίλα ζε 

παξάιιειε δηάηαμε. 

Εικ. 40. Κνπδίλα ζε 

δηάηαμε ηύπνπ Γ. 

Εικ. 41. Κνπδίλα ζε δηάηαμε 

ηύπνπ Γ. Δθόζνλ παξακέλεη 

δηαζέζηκνο ρώξνο, 

πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγία 

γσλίαο εζηίαζεο. Σην 

παξάδεηγκά καο, ζε ρώξν 4m
2
 

εζηηάδνληαη άλεηα 4-5 άηνκα. 



 Διάταξθ τφπου Π 

 

Εδϊ ζχουμε διάταξθ ςε 3 πλευρζσ, αξιοποιείται πολφσ χϊροσ, υπάρχουν πολλά 

ςτοιχεία (ντουλάπια). 

 

 Διάταξθ κλειςτοφ τφπου 

 

Ζτςι ιταν ςχεδόν όλεσ οι παλαιοφ τφπου κουηίνεσ, για λόγουσ θςυχίασ, 

απομόνωςθσ αποφυγισ οςμϊν κλπ. Σιμερα οι ςφγχρονεσ κουηίνεσ αποτελοφν 

μικρά (ι μεγάλα) «κοςμιματα» που ςυνειςφζρουν ςε ζνα χϊρο με τθν αιςκθτικι 

τουσ, ενϊ (ςυνικωσ) δεν είναι επικυμθτι θ απομόνωςθ του ατόμου που εργάηεται 

ςτθν κουηίνα. Θ καταςκευι επομζνωσ είναι παρεμφερισ με τθν προθγοφμενθ 

περίπτωςθ, ςυνικωσ όμωσ προςτίκεται μια καταςκευι - διαχωριςτικό («πάςςο»), 

Εικ. 42. Κνπδίλα ζε 

δηάηαμε ηύπνπ Π. 

Εικ. 43. Κνπδίλα 

ζε δηάηαμε 

θιεηζηνύ ηύπνπ. 



που δθμιουργεί μερικό διαχωριςμό, αποτρζπει τθν απευκείασ ορατότθτα ςτο 

εςωτερικό τθσ κουηίνασ, λειτουργεί ςαν επιφάνεια ςερβιρίςματοσ ι/και ςαν 

τραπζηι εςτίαςθσ για κφριο γεφμα είτε πρωινό. 

 

 Διάταξθ με «νθςίδα» 
Θ «νθςίδα» μπορεί να είναι πάγκοσ ι/και  τραπζηι. Ράνω ςτθ νθςίδα μπορεί να 

υλοποιείται κάποια βαςικι δραςτθριότθτα, αν π.χ. θ εςτία ι ο νεροχφτθσ 

βρίςκονται πάνω ςε αυτιν. Αν υπάρχει εςτία, τότε θ «νθςίδα» πρζπει να διακζτει 

και «καπζλο», ςτο οποίο κα ενςωματωκεί ο απορροφθτιρασ. 

Απαιτείται διάδρομοσ πλάτουσ τουλάχιςτον 1m 

 

Θ νθςίδα ςυμπλθρϊνεται με κακίςματα, παρζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα πολφ 

κοντινισ ςυνεφρεςθσ των χρθςτϊν, ϊςτε π.χ. κάποιοσ μπορεί να ετοιμάηει πρωινό 

και οι άλλοι το καταναλϊνουν, ενϊ παράλλθλα ςυηθτοφν μεταξφ τουσ.  

 

Εικ. 44. Κνπδίλα 

κε «λεζίδα».  



 

 

  

Εικ. 45. Κνπδίλα κε «λεζίδα».  Καη ε εζηία θαη ν 

λεξνρύηεο πξνζαξκόζηεθαλ ζηελ «λεζίδα». 



Βαςικά καταςκευαςτικά ςτοιχεία κουηίνασ 

Στθν προςπάκεια να τυποποιθκεί θ παραγωγι των επίπλων αλλά και να γίνουν 

εφκολα υλοποιιςιμεσ οι εργονομικζσ καταςκευζσ, πάρα πολλά επιμζρουσ ςτοιχεία 

επίπλων καταςκευάηονται ςε τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ. Αυτό παρατθρείται κατ’ 

εξοχιν ςτα ζπιπλα τθσ κουηίνασ. Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ςκίτςα των διαφόρων 

δομικϊν ςτοιχείων τθσ ςφγχρονθσ κουηίνασ (βαςικι πθγι: Neufert and Neufert, 

2009).  

 

 

 



 

 

 

 

Εικ. 46. Τύπνη πξνθαηαζθεπαδόκελσλ ζηνηρείσλ γηα ληνπιάπηα θνπδίλαο. 

 

 

 

 

 



Μθχανιςμοί – αξεςουάρ 

Τόςο οι ςφγχρονεσ ντουλάπεσ υπνοδωματίων, όςο – κυρίωσ – τα ςφγχρονα ζπιπλα 

κουηίνασ, ολοκλθρϊνονται με τθν τοποκζτθςθ μιασ μεγάλθσ γκάμασ μθχανιςμϊν 

και ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ, γεγονόσ που αναβακμίηει ςθμαντικά τθ χριςθ 

τουσ. Ειδικά ςτα ςφγχρονα ζπιπλα κουηίνασ, θ τοποκζτθςθ μζρουσ ι ςχεδόν όλων 

αυτϊν των μθχανιςμϊν αυτϊν κεωρείται αυτονόθτθ.  

Ο ςφγχρονοσ ςχεδιαςτισ – καταςκευαςτισ κουηίνασ πρζπει επομζνωσ να 

αςχολθκεί και να «επενδφςει» ςε γνϊςεισ ςε αυτόν τον τομζα, διότι: 

• Οι ςφγχρονεσ κουηίνεσ χαρακτθρίηονται από μεγάλο αρικμό ςυμπλθρωματικϊν 

εξαρτθμάτων και μθχανιςμϊν, γεγονόσ που αυξάνει τθ λειτουργικότθτα 

• Ο αρικμόσ τουσ και τα ςχζδια αυξάνουν και εξελίςςονται διαρκϊσ 

(ςχεδιαςτικά και τεχνολογικά), άρα πρζπει να παρακολουκεί τακτικά τισ νζεσ 

εξελίξεισ  

• Υπάρχει μεγάλθ γκάμα ςε ποιότθτεσ και αυτό μπορεί να αναβακμίςει 

περιςςότερο ι να προκαλζςει υποτίμθςθ ςε μια καλοςχεδιαςμζνθ καταςκευι 

• Ανάλογα με τον αρικμό και το είδοσ των μθχανιςμϊν, το τελικό κόςτοσ μπορεί 

να εκτιναχκεί! 

• Ο ςχεδιαςτισ και ο καταςκευαςτισ πρζπει να γνωρίηει όλουσ τουσ βαςικοφσ 

τφπουσ, ϊςτε να ςχεδιάηει κατάλλθλα και να τροποποιεί – αν χρειάηεται – τθν 

παραγωγι 

• Ρρζπει να γνωρίηει καλά τουσ τρόπουσ τοποκζτθςθσ 

• Ρρζπει να μπορεί να υποςτθρίηει τον πελάτθ του ςτισ – τυχόν ειδικζσ 

απαιτιςεισ και ςτισ αποφάςεισ που κα πάρει 

• Να γνωρίηει καλά τθν γκάμα προϊόντων των εταιρειϊν και τισ δυνατότθτεσ που 

παρζχουν οι μθχανιςμοί, τα αξεςουάρ κλπ. 

• Ο καταςκευαςτισ καλό είναι να ςυνεργάηεται τουλάχιςτον με 2 εταιρείεσ, 

αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ αλλά όχι με 10! 

 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι πιο βαςικοί τφποι από αυτόν τον εξοπλιςμό. 

 

 



Μεντεςζδεσ 

Στα ςφγχρονα ζπιπλα κουηίνασ (όπωσ και ςτισ νουλάπεσ), οι παραδοςιακοί τφποι 

μεντεςζδων ζχουν παραμεριςτεί. Σιμερα οι ςυνθκζςτεροι τφποι μεντεςζδων είναι 

αυτοί που χρθςιμοποιοφμε ςτα ντουλάπια, οι οποίοι επικράτθςε να πάρουν αυτό 

το όνομα: μεντεςζδεσ ντουλαπιϊν.  

Με τθ βελτίωςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και τθ δυνατότθτα για γριγορα και 

πολλαπλά τρυπιματα ςτα ςτοιχεία του πλαιςίου και ςτισ πόρτεσ, οι μεντεςζδεσ 

αυτοί τοποκετοφνται πιο εφκολα και με διάφορουσ τρόπουσ. Ανάλογα με τθν κζςθ 

τθσ πόρτασ ςτο κλείςιμο,  επικαλφπτουν πλιρωσ ι κατά το ιμιςυ το πλαίςιο του 

κουτιοφ που καταςκευάηεται ςυνικωσ από τεχνθτι ξυλοπλάκα πάχουσ 16mm, 

οπότε αποκαλοφνται «ζξω πόρτα» (πάτθμα 16mm) ι «ζξω πόρτα 8mm». Αν θ πόρτα 

τοποκετείται  μζςα από το πλαίςιο του κουτιοφ, τότε οι μεντεςζδεσ που 

χρθςιμοποιοφνται αποκαλοφνται «μζςα πόρτα» ι «μεντεςζσ με γόνατο» (βλ. 

Ρίνακα). Βαςικό τουσ ςτοιχείο αποτελεί ο «ςταυρόσ» ι «τακάκι» ι «πζλμα 

ςτερζωςθσ», που τοποκετείται ςτο πλαίςιο του ντουλαπιοφ και επάνω ςε αυτόν 

βιδϊνει εφκολα ο κυρίωσ μεντεςζσ. Στο άλλο άκρο του μεντεςζ είναι διαμορφωμζνθ 

βάςθ με κυλινδρικι κεφαλι, που «φωλιάηει» μζςα ςτθν πόρτα, ςε οπι που γίνεται 

εκ των προτζρων, παρακολουκϊντασ ζτςι τθν κίνθςθ τθσ πόρτασ χωρίσ να 

μεταφζρεται όλο το φορτίο ςτισ βίδεσ.  

Οι μεντεςζδεσ αυτοί ζφεραν μεγάλθ καινοτομία, διότι επιδζχονται πολλζσ 

ρυκμίςεισ μετά τθν τοποκζτθςθ. Σε περίπτωςθ που φκαροφν, είναι εφκολθ θ 

αντικατάςταςι τουσ. 

 

Η οπή στην πόρτα έχει συνήθως διάμετρο 35mm. Σε ελαφρές κατασκευές ντουλαπιών μπορεί 

να είναι και μικρότερη. 

Εικ. 47. Οη πόξηεο ησλ 

ληνπιαπηώλ επηδέρνληαη 

ξύζκηζε σο πξνο ηελ ηειηθή 

ζέζε ηνπο ±3mm.  

H ξύζκηζε (δεμηά – αξηζηεξά, 

πάλσ – θάησ, κέζα – έμσ) 

επηηπγράλεηαη κε ειαθξηά 

πεξηζηξνθή ζηηο βίδεο, κε 

ρξήζε ελόο θνηλνύ 

ζηαπξνθαηζάβηδνπ. 



Πίν. 1. Πιθανοί τρόποι τοποθέτησης μεντεσέδων ντουλαπιών με την αντίστοιχη επικρατούσα 

ονομασία: 

ΕΙΚΟΝΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΓΩΝΙΑΣ 

 

Μεντεσές ντουλαπιών – «έξω πόρτα 16 mm» 

(o μεντεσές υπερκαλύπτει πλαίσιο πάχους 16 mm) 

 

90o - 110ο  

 

Μεντεσές ντουλαπιών – «έξω πόρτα 8 mm» 

(ο μεντεσές καλύπτει κατά το ήμισυ πλαίσιο 

πάχους 16 mm – σε γειτονικά κουτιά 

εξοικονομείται ένα ενδιάμεσο κατακόρυφο 

στοιχείο) 

 

90o - 110ο 

 

Μεντεσές ντουλαπιών – «μέσα πόρτα» ή 

«μεντεσές με γόνατο» 

(η πόρτα κλείνει μέσα στο πλαίσιο του κουτιού) 

 

90o - 110ο   

 

Θ εξζλιξθ των μεντεςζδων αυτϊν είναι οι «μεντεςζδεσ με φρζνο», που 

επιβραδφνουν τθν κίνθςι τουσ ςτο κλείςμο και δεν ακοφγεται κόρυβοσ. 

 

  



Μθχανιςμοί για γωνιακά ντουλάπια 

Σε γωνιακζσ μονάδεσ επίπλων προκφπτουν χϊροι που είναι δφςκολα προςβάςιμοι, 

οπότε ςε μεγάλο βακμό μζνουν ανεκμετάλλευτοι ι δυςκολεφουν τουσ χριςτεσ. Για 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ αναπτφχκθκαν μθχανιςμοί που διευκολφνουν πολφ τθν 

κατάςταςθ. 

 

Σε άλλεσ περιπτϊςεισ προτιμάται θ χριςθ ςυρταριϊν, οπότε διατίκενται και 

αντίςτοιχοι μθχανιςμοί. 

 

  

  

Εικ. 49. Τνπνζέηεζε 

γσληαθώλ ζπξηαξηώλ, ζε 

«ηπθιή» γσλία. 

Εικ. 48. Τύπνο 

κεραληζκνύ  γηα 

γσληαθό λνπιάπη. Τα 2 

ξάθηα εξγάδνληαη 

αλεμάξηεηα.  



Σροφοκικεσ 

Βαςικό εξοπλιςμό ςχεδόν ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ κουηίνεσ αποτελεί θ τροφοκικθ 
(«μπακάλησ»). Ππωσ μαρτυροφν οι ονομαςίεσ του, πρόκειται για ψθλό ι μετρίου 
φψουσ μθχανιςμό με ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ ράφια, που προςφζρεται για 
αποκικευςθ τροφίμων. Το πλεονζκτθμά του ζγκειται ςτο γεγονόσ οτι με ζνα 
άνοιγμα ο χριςτθσ ζχει πλιρθ εικόνα για όλα τα διακζςιμα, αποκθκευμζνα 
τρόφιμα και υλικά που χρθςιμοποιεί τακτικά ζνα νοικοκυριό (π.χ. ρφηι, ηυμαρικά, 
άλευρα, καφζδεσ,  κονςζρβεσ, χαρτοπετςζτεσ, κ.α.) εκτόσ ψυγείου. 

 

 

Ο ίδιοσ μθχανιςμόσ υπάρχει και ςε πιο «κοντι» ζκδοςθ. 

 

Κουμπάςα 

Για φαρδιζσ πόρτεσ ςε ψθλά ντουλάπια, διατίκενται ςιμερα και μθχανιςμοί 
ανάκλιςθσ προσ τα επάνω, ϊςτε να υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλο το 
ντουλάπι. Μπορεί να υπάρχουν και μεντεςζδεσ οριηόντια τοποκετθμζνοι, αλλά 
προκειμζνου να μθν κλείςει θ πόρτα από το βάροσ τθσ ςτθρίηεται ςε αρκρωτό 
μθχανιςμό που τθν ανοίγει και τθ ςυγκρατεί ανοιχτι. Ο μθχανιςμόσ λζγεται 
«κουμπάςο», και ςιμερα διατίκενται υδραυλικοί, πνευματικοί αλλά και θλεκτρικοί 
αντίςτοιχοι μθχανιςμοί 

Εικ. 50. Μεραληζκόο 

ηξνθνζήθεο. Απνζήθεπζε 

εηδώλ εθηόο ςπγείνπ 



 

 

 

Εικ. 52. Αλάθιηζε πόξηαο πξνο ηα επάλσ, κε ειεθηξηθό θνπκπάζν, ζε 

ληνπιάπη κε εζσηεξηθό θσηηζκό. 

 

 
(α)  (β) (γ) (δ) 

 

Εικ. 53. Γηάθνξνη ηύπνη κεραληζκώλ αλάθιηζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο (ύςνο) ηνπ 

ληνπιαπηνύ, ην δηαζέζηκν ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από ηνλ/ηελ ρξήζηε:  

(α) Αλάθιηζε ζε γσλία 110
ν
, (β) Καηαθόξπθν (όξζην) άλνηγκα,  (γ) Αλαζήθσκα θαη 

αλάθιηζε ζε γσλία 80
ν
 , (δ) Αλάθιηζε ζε γσλία 120

ν
 θαη αλαδίπισζε ηεο πόξηαο (γηα 

ληνπιάπη κε κεγάιν ύςνο). 

Εικ. 51. Αξζξσηόο 

κεραληζκόο αλάθιηζεο 

(θνπκπάζν), κε πδξαπιηθό 

ζύζηεκα 

..αλνίγκαηνο.Μεραληζκόο 



Μθχανιςμοί ςυρταριών 

Οι μθχανιςμοί ανοίγματοσ ςυρταριϊν αναφζρκθκαν νωρίτερα. Ωςτόςο, ςιμερα υπάρχουν 

μθχανιςμοί ςυρταριϊν θλεκτρικοί, που ανοίγουν και κλείνουν με ελαφρά πίεςθ, χωρίσ κόπο 

και κόρυβο. 

Θεωροφνται ιδανικι μθχανικι λφςθ για ζπιπλα χωρίσ χειρολαβζσ. Ζχουν φζρουςα 

ικανότθτα δυναμικοφ φορτίου 40 kg και 60 kg, τα ςυςτατικά μζρθ τουσ ςυναρμολογοφνται 

χωρίσ εργαλεία. Τα ςυρτάρια ςχεδιάηονται και εγκακίςτανται ωσ ςυνικωσ. Δεν υπάρχουν 

επιπλζον απαιτιςεισ χϊρου, δεν χρειάηεται περαιτζρω εργαςία ςτθ μετϊπθ, π.χ. για λαβζσ 

με εςοχζσ ι μακρόςτενεσ χειρολαβζσ.  

Αντίςτοιχα υπάρχουν και μθχανιςμοί βαρζωσ τφπου, όταν το περιεχόμενο των ςυρταριϊν 

είναι πολφ βαρφ. 

 

 

 

Ο νεροχφτθσ 

Ο νεροχφτθσ, όπωσ και θ βρφςθ του νεροχφτθ, είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ κουηίνασ και 

δεν κεωρείται αξεςουάρ. Στο παρελκόν ιταν μαρμάρινοσ ι τςιμεντζνιοσ. Σιμερα μπορεί να 

καταςκευάηεται από ανοξείδωτο μζταλλο, κεραμικά υλικά, ςυνκετικά υλικά ι γρανίτθ. 

Υπάρχουν νεροχφτεσ με 1-3 γοφρνεσ. Θ ορκι τοποκζτθςθ και θ ςτεγανοποίθςθ των αρμϊν 

αποτελεί βαςικό μζλθμα του καταςκευαςτι κουηίνασ (το ίδιο – ορκι τοποκζτθςθ – ιςχφει 

και για τον απορροφθτιρα). Ο προμθκευτισ του νεροχφτθ ςυνικωσ εφοδιάηει με ςχζδιο 

κοπισ («πατρόν») τον πελάτθ, προκειμζνου να γίνουν ορκά οι διατριςεισ. 

Εικ. 54. Σπξηάξηα κε βαξύ 

πεξηερόκελν (θεξακηθά 

πηάηα), κεγάινπ πιάηνπο. 

Δδώ απαηηείηαη θαη νδεγόο 

ζπξηαξηώλ αλάινγεο 

αληνρήο.  



 

Συνικωσ κάτω από το νεροχφτθ τοποκετείται  ο κάδοσ απορριμμάτων. Και εδϊ διατίκενται 

πάρα πολλοί τφποι, με αυτόματο άνοιγμα, δυνατότθτα διαλογισ απορριμάτων κ.α. 

 

Πόμολα 

Απόλυτα απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ είναι και τα πόμολα ανοίγματοσ των ντουλααπιϊν, 

ςυρταριϊν. Χωρίσ να παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν τοποκζτθςθ, είναι ικανά να 

διαμορφϊςουν το αιςκθτικό προφίλ τθσ καταςκευισ. 

Τα υλικά καταςκευισ μπορεί να είναι μζταλλο (άχρωμο ανοξείδωτο ι βαμμζνο), 

πορςελάνθ, γυαλί, ξφλο, δζρμα, ςυνκετικό πολυμερζσ ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Εικ. 55. Πόκνια ληνπιαπηώλ από δέξκα, μύιν, πνξζειάλε, ράιπβα, κπξνύηδν 

αιιά θαη κεηώπεο δηακνξθσκέλεο γηα λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο πόκνιν. 

 

 

  

Εικ. 54. Γσληαθόο 

αλνμείδσηνο λεξνρύηεο, κε 2 

γνύξλεο θαη επηθάλεηα 

απνζηξάγγηζεο. 



7. Σχεδιασμός ντουλαπιών για την 3η ηλικία 

 

Οι ζρευνεσ για τισ δυνατότθτεσ των καταναλωτϊν ζχουν δείξει οτι οι δθμογραφικζσ ομάδεσ 

που αποκαλοφνται : “Best Agers”  (θλικίασ 45+) και “Silver Agers” (θλικίασ 65+) είναι πολφ 

ιςχυροί καταναλωτζσ με υψθλζσ απαιτιςεισ! Σε οτι αφορά τθν πρϊτθ κατθγορία αυτό ιταν 

γνωςτό, κακϊσ είναι ενεργοί και αποτελοφν το πιο εφρωςτο οικονομικά κομμάτι τθσ 

κοινωνίασ. Στθ δεφτερθ κατθγορία όμωσ δεν δινόταν ιδιαίτερθ ςθμαςία. Σιμερα πολλοί 

ςχεδιαςτζσ ρίχνουν εδϊ μεγάλο βάροσ, εξετάηοντασ τα χαρακτθριςτικά τθσ κατθγορίασ και 

υιοκετϊντασ λφςεισ προςιτζσ ςε αυτι, προςδοκϊντασ και αντίςτοιχθ αφξθςθ πωλιςεων. 

Αφινοντασ ζξω τον παράγοντα «κατανάλωςθ», «κζρδοσ», «καταναλωτικζσ δυνατότθτεσ», 

ασ εξετάςουμε εδϊ το κζμα από τθν ουμανιςτικι/λειτουργικι πλευρά του, ζναντι των 

ανκρϊπων που αρχίηουν να ζχουν κινθτικά (και όχι μόνο) προβλιματα. Θ 3θ θλικία είναι 

προφανζσ οτι δεν ζχει τθν ίδια βιολογικι αντοχι. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ όμωσ εμφανίηεται 

και μια βραδφτθτα ςτισ αντιδράςεισ, που μπορεί και να οφείλεται ςε φυςιολογικι 

βραδφτθτα νοθτικισ επεξεργαςίασ είτε και ςε αρχι άνιασ. 

Στόχοσ επομζνωσ του ςχεδιαςτι και του καταςκευαςτι είναι να διαμορφϊςει τισ 

καταςκευζσ του με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μποροφν και οι μεγάλοι άνκρωποι να τισ 

αξιοποιοφν αβίαςτα, απολαμβάνοντασ όλεσ τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχουν. 

Ταυτόχρονα, ο κοινωνικόσ περίγυροσ αιςκάνεται εξίςου ιρεμοσ και αςφαλισ. 

Ζρευνεσ πεδίου  που διεξάχκθκαν κατά καιροφσ, ζχουν εντοπίςει ωσ προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι θλικιωμζνοι κατά τθ χριςθ των αποκθκευτικϊν επίπλων τα εξισ: 

 προςζγγιςθ αντικειμζνου που βρίςκεται ψθλά 

 προςζγγιςθ αντικειμζνου που βρίςκεται χαμθλά  

 προςζγγιςθ αντικειμζνου που βρίςκεται μακριά 

 προςζγγιςθ αντικειμζνου που είναι πολφ βαρφ 

 προςζγγιςθ αντικειμζνου που είναι ογκϊδεσ, αςουλοφπωτο, δυςμεταχείριςτο 

 άνοιγμα/ κλείςιμο αποκθκευτικϊν χϊρων 

 μετακίνθςθ αποκθκευτικϊν χϊρων 

 δυςκολία ςτθν προςζγγιςθ αντικειμζνων ςε χϊρουσ με μεγάλο βάκοσ 

 αςφάλεια κατά τθ χριςθ  

 κακαριςμόσ αποκθκευτικϊν χϊρων 

 

Χρειάηεται ςυνεπϊσ εδϊ προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ διάταξθ των ςτοιχείων και των 

ςυςκευϊν, ϊςτε να εξυπθρετείται θ αςφαλισ κίνθςθ, θ κίνθςθ χωρίσ παρεμβολι εμποδίων 

και θ εναλλαγι εργαςιϊν με τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ κινιςεισ, ϊςτε (Hrovatin et al., 2012) : 

 Να εμποδίηονται πτϊςεισ, θ διζλευςθ μεταξφ χϊρων να γίνεται χωρίσ μεταβολι 

του επιπζδου, το πάτωμα να μθν είναι ολιςκθρό 

 Ο φωτιςμόσ όλων των επιφανειϊν να μθν εμποδίηεται από ςκιάςεισ (π.χ. από 

το ίδιο μασ το ςϊμα κλπ.) 



 Ζπιπλα και ντουλάπια να ζχουν ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ 

 Τα υλικά καταςκευισ και ο ςχεδιαςμόσ να επιτρζπουν τον εφκολο κακαριςμό 

(π.χ. λείεσ επιφάνειεσ, αποφυγι ςτενϊν εςοχϊν, λίγα «ανοιχτά» ράφια) 

 Για ευκολία ςτο κακάριςμα, ντουλάπια χωρίσ χειρολαβζσ είναι προτιμότερα. Αν 

υπάρχουν χειρολαβζσ πρζπει να ςχεδιάηονται για χριςτεσ με μειωμζνθ οξφτθτα 

αντίλθψθσ και να είναι εφκολεσ ςτο κακάριςμα 

 Τα ντουλάπια βάςθσ είναι προτιμότερο να είναι κλειςτά ςτο κάτω μζροσ και να 

υπάρχουν διατάξεισ που αποτρζπουν τθ ςυλλογι ςκόνθσ ςτα ψθλά ντουλάπια 

 Ο φωτιςμόσ να μθ δθμιουργεί προβλιματα ςτο χριςτθ όταν αλλάηει λάμπεσ ι 

όταν τον χρθςιμοποιεί (π.χ. επιτοίχιοι λαμπτιρεσ, φωτιςμόσ LED) 

 Επιτοίχια ςτοιχεία με ςυρόμενεσ πόρτεσ 

 Φοφρνοι και εςτίεσ με αυτόματα ςυςτιματα Οn/Off, με αυτόματα ςυςτιματα 

ειδοποίθςθσ (π.χ. λαμπάκι που αναβοςβινει ι θχθτικά ςιματα), ϊςτε να 

αποφεφγεται θ επαφι ςε καυτζσ επιφάνειεσ ι να επιηθτοφνται 

προκακοριςμζνοι χρόνοι μαγειρζματοσ  

 Οι ςυςκευζσ να λειτουργοφν με απλζσ και εφκολα κατανοθτζσ  εντολζσ. Τα 

κουμπιά ελζγχου να είναι εφκολα ορατά από άτομα περιοριςμζνθ όραςθ. 

 Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ για το αν  οι ςυςκευζσ  είναι ςε 

λειτουργία (ON ι OFF). 
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ΣΑΠΕΣΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΤ 

Μιχάλης καρβέλης, Καθηγητής  

Σμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και χεδιασμού 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

1. Γενικά 

Εκτός από τις κλασικές κατασκευές των επίπλων, είναι πολύ συνήθης και η επένδυση του 

επίπλου με υφάσματα, ωστε να αποτελεί μια μόνιμη, ενιαία κατασκευή. Σα έπιπλα αυτά 

αποκαλούνταν και «σκεπαστά» ή επενδυμένα, ενώ η τεχνική αυτή καλείται ταπετσαρία και κατ’ 

επέκταση έχει καθιερωθεί να μιλάμε για έπιπλα ταπετσαρίας ή ταπετσαρισμένο έπιπλο. 

Αντίστοιχα, έχουν δημιουργηθεί εξειδικεύσεις σε τεχνίτες, εργαστήρια, επιχειρήσεις, υλικά, 

προμηθευτές υλικών, εργαλεία κλπ. καθώς σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος των επίπλων είναι 

επενδυμένα με ύφασμα ή δέρμα, είναι δηλαδή «ταπετσαρισμένα». Ο σχεδιαστής του επίπλου 

επομένως όχι μόνο δεν μπορεί να αγνοεί αυτή τη διαδικασία αλλά πρέπει και να την 

υποστηρίζει επαρκώς με τις προτάσεις του. Αντίστοιχα και ο τεχνολόγος παραγωγής επίπλου 

πρέπει να είναι καλός γνώστης αυτής της τεχνολογικής διαδικασίας, είτε εφαρμόζεται και 

ολοκληρώνεται στην ίδια επιχείρηση που κατασκευάζεται ο σκελετός του επίπλου είτε 

πρόκειται να εφαρμοστεί σε επόμενο στάδιο και – ενδεχομένως - από άλλο 

εργαστήριο/επιχείρηση.  

Ο όρος ταπετσαρία φαίνεται να έχει ελληνική προέλευση, από τον όρο «τάπης» (αρσ., ο 

τάπης, του τάπητα) που υπάρχει για την υφασμάτινη επένδυση στα δάπεδα, ώστε να μην είναι 

κρύα τον χειμώνα (τάπης = χαλί). Ο όρος αξιοποιήθηκε και στα ιταλικά (tappetο), τόσο για τα 

χαλιά όσο και για τις υφασμάτινες επενδύσεις των τοίχων, όπου η επένδυση με ύφασμα ήταν 

επιβεβλημένη για προστασία από την υγρασία. Έτσι εξελίχθηκε ο όρος ταπετσαρία για τους 

τοίχους, ενώ πολύ αργότερα το υλικό επένδυσης των τοίχων εξελίχθηκε σε χάρτινη επένδυση. 

Η ταπετσαρία των τοίχων αποτέλεσε για αιώνες σημαντικό μέρος της τέχνης της 

υφαντουργίας, καθώς σχεδόν όλες οι επενδύσεις ήταν υφαντές σε αργαλειούς, από φυτικές ή 

ζωικές ίνες.  

Ο όρος επεκτάθηκε και στην επένδυση των επίπλων1. Σαπετσαρία αποκαλούμε κατ’ επέκταση 

και την επένδυση των καθισμάτων και του εσωτερικού των αυτοκινήτων. Ο όρος 

                                                           
1 Ιταλ. Tappezzeria, γαλλ. Tapisserie, αγγλ. Upholstery, γερμαν. Möbelpolsterung. 
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χρησιμοποείται και σε πλοία, αεροπλάνα. Ο εξειδικευμένος τεχνίτης ονομάστηκε ταπετσέρης ή 

ταπετσιέρης. 
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 2. Ιστορικά 

Σο ξύλο είναι εξαιρετικό υλικό για την κατασκευή επίπλου, η πολύωρη χρήση του όμως 

δημιουργεί ανάγκες μεγαλύτερης άνεσης καθώς είναι αρκετά σκληρό για το ανθρώπινο σώμα. 

Διαχρονικά επομένως παρατηρούνται τάσεις, ήδη από το αρχαίο αιγυπτιακό και ελληνικό 

έπιπλο, να καλύπτονται τα έπιπλα με υφάσματα και μαξιλάρια, που έδιναν πιο μαλακή και 

άνετη αίσθηση στη χρήση του επίπλου, ενώ όπου ήταν απαραίτητο η χρήση δέρματος 

αποτελούσε την επιφάνεια του καθίσματος αλλά και ταυτόχρονα το μέσο σύνδεσης των 

στοιχείων.  

Εξέλιξη στα έπιπλα και τις επενδύσεις με υφάσματα παρατηρούμε πάλι από το τέλος του 17ου 

αι. (Thomerson, 1989). Σώρα αρχίζουν να εμφανίζονται ειδικές κατηγορίες τεχνιτών, οι 

ταπετσιέρηδες, που επενδύουν με ύφασμα κυρίως έπιπλα για κάθισμα (καρέκλες, καναπέδες). 

Φρησιμοποιούν εξειδικευμένα εργαλεία και φυσικά υλικά για «γέμισμα», όπως οι τρίχες 

αλόγου, πούπουλα, βαμβάκι, μαλλί, προκειμένου το έπιπλο να έχει μαλακή αίσθηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.  1. Δξγαιεία ηαπεηζηέξε (18
νο

 αη.) 

Εικ.  2. Δξγαζίεο 

ηαπεηζαξίαο ζε πνιπζξόλα. 

Γέκηζκα κε δσηθέο ίλεο, 

θαηαζθεπή βάζεο κε 

πιέμηκν ηκάλησλ (18
νο

 αη.).    
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Προς το τέλος του 18ου αι. εμφανίζονται για πρώτη φορά τα ελατήρια στην ταπετσαρία 

επίπλου. Οι αρχικές - όχι ικανοποιητικές - τεχνικές στερέωσης και το υψηλό κόστος των 

χαλύβδινων ελατηρίων αποτελούσαν ένα μη πρακτικό υλικό ταπετσαρίας. Σα ελατήρια 

μετατοπίζονταν και έπεφταν από τη θέση τους με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε ένα 

πολύ άβολο κάθισμα. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις στη χαλυβουργία κατέστησαν τα ελατήρια 

οικονομικότερα, με μεγαλύτερη αντοχή, που συμπληρώνονταν στη χρήση με άλλα κλασικά 

υλικά (τρίχες αλόγου, βαμβάκι, τζίβα κ.α.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.  3. Τύπνο γαιιηθήο ηαπεηζαξίαο θαζίζκαηνο, ζε ρξήζε από ηα ηέιε ηνπ 

18νπ έσο ηελ αξρή ηνπ 20νπ αη. Αλάινγα κε ην ζηπι  ππήξραλ κηθξέο 

παξαιιαγέο. 

Οι πρόοδοι στις τεχνικές δεσίματος των ελατηρίων μεταξύ τους επέτρεψαν να λειτουργούν όλα 

σαν ένα ενιαίο σύνολο, ενώ η βελτίωση της ποιότητάς τους οδήγησε σε πιο ανθεκτικά 

ελατήρια που επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση μετά τη συμπίεση. Αυτό υπήρξε 

σημαντική καινοτομία στην ταπετσαρία καθισμάτων (όπως και στα στρώματα), διότι μετά από 

κάποια χρήση τα φυσικά υλικά συμπιέζονταν πολύ και παρέμεναν σε μόνιμα συμπιεσμένη 

κατάσταση, με σκληρή αίσθηση στη χρήση. Προς το τέλος του 19ου αι. παρήχθησαν 

βιομηχανικά και σετ ελατηρίων σε πλαίσιο, που συνέβαλαν στην βελτίωση των καθισμάτων. 

Αργότερα εξελίχθηκαν και χρησιμοποιούνται πολύ και τα σιγμοειδή ελατήρια (τύπου «ζιγκ-

ζάγκ») που απαιτούν λιγότερη εργασία στην τοποθέτηση, χωρίς ωστόσο να φθάνουν την 

απόδοση των ελικοειδών ελατηρίων.  
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Παράλληλα, από το πρώτο μισό του 19ου αι., γίνεται πολύ δημοφιλής η τοποθέτηση πολλών 

κουμπιών στις πλάτες κυρίως, που παίζουν ρόλο συγκράτησης των υλικών πλήρωσης, ώστε 

να μην μετακινούνται. Αργότερα αυτό εξελίχθηκε σε στυλ, το γνωστό μας σήμερα «καπιτονέ», 

όπου τα κουμπιά τοποθετούνται σε ρομβοειδή αλλά και τριγωνική ή τετραγωνική διάταξη. 

Η εξέλιξη των συνθετικών αφρωδών υλικών και γενικά των πολυμερών στη συνέχεια επέφερε 

μια μεγάλη καινοτομία στα υλικά ταπετσαρίας μέσα στον 20 αι., κερδίζοντας σήμερα πολύ 

μεγάλο μέρος στην κατασκευή αυτών των επίπλων. Για την πλήρωση επίπλων ταπετσαρίας 

(όπως και στρωμάτων) χρησιμοποιούνται σήμερα διάφοροι τύποι αφρωδών πολυμερών 

υλικών, σε διάφορες πυκνότητες και σε πολλαπλές στρώσεις, ακόμη και με προδιαμορφωμένη 

τρισδιάστατη μορφή (π.χ. για επένδυση μπράτσων ή πλάτης καναπέδων), προκειμένου να 

προσδώσουν την επιθυμητή αίσθηση σκληρότητας και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν μια λεία 

επιφάνεια, που θα επενδυθεί με το τελικό ύφασμα χωρίς πτυχώσεις.  

  

Εικ. 4. «Γέζηκν» ειαηεξίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ ζηαζεξά 

θαη λα ιεηηνπξγνύλ σο εληαίν ζύλνιν 

ζε θόξηηζε θαη απνθόξηηζε. Σηε 

ζπλέρεηα ζα θαιπθζνύλ κε πιηθό 

επίζηξσζεο θαη εμνκάιπλζεο ηεο 

επηθάλεηαο θαη κεηά (ηειεπηαίν) ζα 

ηνπνζεηεζεί ην ύθαζκα . 

Εικ.  5. Σεδ-ινγθ ηνπ 19νπ αη., 

κε «ρξπζή» βαθή θαη 

ηαπεηζαξία.  Έξγν ηνπ Henri-

Auguste Fourdinois, Παξίζη, 

πεξ. 1878. Δπελδπκέλε κε 

βεινύδηλν,  κεηαμσηό ύθαζκα.  

Αλάκεζα ζηηο 7 θνιώλεο – 

πόδηα ζηεξεώλνληαη θνκκάηηα 

πθάζκαηνο ζε κνξθή 

απνπίπηνπζαο θακπύιεο. 
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Εκτός από τα υλικά πλήρωσης διατίθενται σήμερα και πολλοί τύποι συνθετικών νημάτων με 

μεγάλη αντοχή, διάφοροι τύποι μεταλλικών ή πλαστικών κλιπς στερέωσης ελατηρίων, 

πολυμερή κορδόνια σε διάφορες διαμέτρους που επενδύονται με ύφασμα, κ.α. Αποτέλεσμα 

όλων αυτών είναι να παρέχονται πολύ μεγάλες δυνατότητες σε δημιουργία επενδυμένων 

σχεδίων επίπλων, καθώς τόσο οι παλαιές όσο και οι σύγχρονες τεχνικές βρίσκουν συνέχεια 

εφαρμογές. 

 

 3. Τλικά ταπετσαρίας επίπλου 

Προκειμένου να αισθάνεται μια μαλακή αίσθηση κατά την επαφή του με το έπιπλο, ο 

άνθρωπος χρησιμοποίησε συστηματικά – και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει – διάφορα υλικά 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης που εύρισκε εύκολα στη φύση. Σέτοια είναι: βαμβάκι, μαλλί 

προβάτων, πούπουλα πτηνών, τρίχες αλόγων, άχυρο, τζίβα, κλωστική κάνναβη κ.α. που τα 

χρησιμοποίησε σαν υλικά πλήρωσης των κενών, κάτω από το τελικό ύφασμα.  

     

Σα παραπάνω υλικά περικλείονται σε ύφασμα λινό ή βαμβακερό. Από την κάτω πλευρά του 

επίπλου τοποθετείται συνήθως λεπτό λινό ύφασμα και πάνω από αυτό μια πιο ανθεκτική 

λινάτσα γιούτας ή υφασμάτινοι ιμάντες πλεγμένοι μεταξύ τους.  

   

Εικ.  6. Τδίβα. Φπηηθό πξντόλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ πιηθό πιήξσζεο. Έρεη ηάζε θπζηθήο 

επαλαθνξάο ζηνλ αξρηθό όγθν ηεο. 

Εικ.  7. Ληλάηζα γηνύηαο. Φπηηθό πξντόλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πιηθό επηθάιπςεο 

ειαηεξίσλ ή άιισλ πιηθώλ πιήξσζεο. 

Δίλαη αλζεθηηθό αιιά έρεη ηξαρεία 

επηθάλεηα πνπ απαηηεί πξόζζεηε 

επηθάιπςε κε ύθαζκα, ώζηε λα 

πξνζδίδεη πην νκαιή θαη καιαθή ζηελ 

αθή επηθάλεηα. 
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τα βασικά υλικά συμπεριλαμβάνονται – όπως αναφέρθηκε – και τα μεταλλικά ελατήρια. Αυτά 

δένονται στην βάση και μεταξύ τους (τα ελικοειδή), ώστε να λειτουργούν σαν ενιαίο σύστημα.  

  
 

Εικ.  8. Τύπνη ειαηεξίσλ. Αξηζηεξά, ειηθνεηδέο (ζπεηξνεηδέο) ειαηήξην. Κέληξν, 

ζπζθεπαζία ειαηεξίσλ. Γεμηά, ζπζθεπαζία ζηγκνεηδώλ ειαηεξίσλ (ηύπνπ δίγθ-δάγθ). 

 

Σα σιγμοειδή ελατήρια καρφώνονται στο ξύλινο πλαίσιο, αγκιστρωμένα μέσα σε μεταλλικά ή 

πλαστικά κλιπς. χηματίζουν λωρίδες σε απόσταση περ. 10cm μεταξύ τους. 

 

 

Διαμορφώθηκαν επίσης και ελαφριά συστήματα ελατηρίων (σούστες) που συνδέονται από τη 

μια πλευρά στο πλαίσιο (ξύλινο ή μεταλλικό) και από την άλλη συγκρατούν ένα σύστημα 

(πλέγμα) μεταλλικών λωρίδων (τσέρκια), πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα υλικά πλήρωσης 

(Εικ. 9.). Παλαιότερα αποτελούσαν και σύνηθες μέσο εναπόθεσης στρωμάτων χωρίς 

ελατήρια, σε κρεβάτια.   

 

Εικ.  9. Μεηαιιηθό πιαίζην, ζην 

νπνίν ζπγθξαηείηαη πιέγκα 

ειαηεξίσλ κε κεηαιιηθέο ηαηλίεο.  

Πξνζδίδεη ειαζηηθόηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζε 

θαλαπέδεο ή/θαη θξεβάηηα. 

Δπελδύεηαη κε αθξώδε πιηθά.  
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Σα τελευταία χρόνια αξιοποιείται πολύ και μεταλλική ταινία (Εικ.  10,  11), η οποία από τη μια 

πλευρά καρφώνεται στα ξύλινα στοιχεία του σκελετού και από την άλλη γαντζώνει και τανύει 

(τεντώνει) το ύφασμα επένδυσης προς τα άκρα του σκελετού.  

 

 

 

 

  

 

ημαντική εξέλιξη έχει προκύψει επίσης στα πολυμερή, αφρώδη υλικά, που διαμορφώνονται 

σε διάφορα πάχη και πυκνότητες, με διαφορετική σκληρότητα και αξιοποιούνται κατά κόρον 

στη σύγχρονη επιπλοποιία αντί άλλου υλικού πλήρωσης. Κατά βάση όλα είναι 

πολυουρεθάνες. Αναφέρονται ως αφρώδη ελαστικά αλλά και ως πλαστικά. Από χημική 

άποψη είναι πλαστικά, από άποψη συμπεριφοράς ελαστικά (Gheen, 1994). Έχουν εύκολη 

κατεργασία (κοπή, συγκόλληση, στερέωση), μικρό βάρος, ποικιλία σε διαστάσεις και 

σκληρότητα. Σα υλικά αυτά διατίθενται σε ρολά είτε σε επίπεδες στρώσεις και είναι εύκολα 

διαχειρίσιμα. Ομοίως σε ρολά διατίθενται και άλλα υλικά πλήρωσης και επένδυσης, οπότε η 

διαχείριση, μέτρημα, κοπή κλπ. είναι πιο εύκολη σήμερα από το παρελθόν.  

Εικ.  10. Μεηαιιηθό ηζέξθη 

ζπγθξάηεζεο ηεο πθαζκάηηλεο 

επέλδπζεο. 

Εικ.  11. Τν δεμί κέξνο ηνπ πθάζκαηνο (κε ηα 

θόθθηλα βέιε) έρεη ζηεξεσζεί πάλσ ζην ζθειεηό 

κε κεηαιιηθό ηζέξθη ηεο Δηθ.  10.  

Γελ (ππάξρνπλ) δηαθξίλνληαη πνπζελά θαξθηά - 

δίραια ζπγθξάηεζεο ή ξαθέο. 

 

Εικ.  12. Ικάληεο ηαπεηζαξίαο. Οη 

παιαηόηεξνη ήηαλ θαζαξά θπηηθήο 

πξνέιεπζεο. Οη ζύγρξνλνη ηκάληεο είλαη 

ζπλζεηηθνί, έρνπλ κεγάιε ειαζηηθόηεηα 

θαη ηαλύνληαη εύθνια αθόκε θαη κε ην 

ρέξη, ζρεκαηίδνληαο ζηέξεε επηθάλεηα 

γηα ηα ειαηήξηα θαη ηα πιηθά πιήξσζεο. 

Τα άθξα θαξθώλνληαη ζην μύιηλν 

πιαίζην. Οη ηκάληεο πιέθνληαη κεηαμύ 

ηνπο. 
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Εικ.  13. Αθξώδε πιηθά πςειήο ππθλόηεηαο, ζε 

δηάθνξα πάρε. 

 

Εικ.  14. Αθξώδεο πιηθό ζε ξνιό. 

 

Eικ.  15. Αθξώδεο πιηθό από ιάηεμ (θπζηθό 

πξντόλ). Τα δηάθελα ζηε κάδα ηνπ επλννύλ ηε 

δηαπλνή, από ηνλ ηδξώηα ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. 

 

 

Εικ.  16. Υιηθό πιήξσζεο (κετσές), δηαηηζέκελν 

ζε επίπεδε ζηξώζε. Καηάιιειν θπξίσο γηα 

θαλαπέδεο θαη ζηξώκαηα. 

 

 

 

Εικ.  17. Λεπηό αθξώδεο πιηθό πάρνπο 12mm, 

ρξεζηκνπνηνύκελν ζαλ ηειεπηαία ζηξώζε (πάλσ 

από πιηθά πιήξσζεο θαη ειαηήξηα), ώζηε λα 

εμνκαιύλεη απόιπηα ηελ επηθάλεηα. 

 

 

Eικ.  18. Έηνηκα αθξώδε πιηθά κε κεγάιε 

ζθιεξόηεηα, θαηάιιεια γηα άκεζε ρξήζε ζαλ 

κπξάηζα πνιπζξόλαο. Σηεξεώλνληαη/θνιιηνύληαη 

ζηα ίζηα κπξάηζα ηνπ ζθειεηνύ θαη κνξθνπνηνύλ 

ην έπηπιν. 

 

Εικ.  19. Σηιηθνλνύρν πιηθό πιήξσζεο. Γίλεη 

πνιύ καιαθή αίζζεζε, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

ζε καμηιάξηα, αληί γηα βακβάθη ή θηεξά.  
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Ύφάσματα χρησιμοποιούμενα στην ταπετσαρία επίπλου  

Πολύ σημαντικά φυσικά είναι τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στις ταπετσαρίες. Σα 

υφάσματα ξεκινάνε από κατώτερες εσωτερικές στρώσεις, πριν φτάσει κανείς στο εξωτερικό 

ύφασμα που χαρακτηρίζει και την τελική εμφάνιση. 

Τπάρχουν διάφοροι τύποι υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές στρώσεις αλλά 

και στα μαξιλάρια ενός επίπλου ταπετσαρίας. Οι βασικοί τύποι, σύμφωνα και με τις εμπορικές 

ονομασίες,  είναι: 

 Λινό ύφασμα. Προέρχεται από ύφανση ινών λιναριού, χρησιμοποιείται κυρίως σαν 

κάτω στρώση. 

 Κάμποτο. Βαμβακερό ύφασμα, χρησιμοποιείται κυρίως σαν εσωτερικό κέλυφος στα 

μαξιλάρια του επίπλου. 

 Σραπουντάτο. Ανθεκτικό, μαλακό ύφασμα, χρησιμοποιούμενο επίσης σαν κάτω 

στρώση σε καναπέδες. 

 Ακοπιάτο. Λεπτό αφρώδες δίστρωμο ή τρίστρωμο ύφασμα, χρησιμοποιούμενο σαν 

φόδρα σε εσωτερικές επιστρώσεις καναπέδων, πολυθρονών. Εξομαλύνει τυχόν 

τραχύτητες που δημιουργούνται από τα φυτικά υλικά, τα ελατήρια αλλα και από 

πτυχώσεις (ζάρες) των υφασμάτων.  

 Non woven (μη υφασμένο «ύφασμα»). Κατάλληλο για κελύφη μαξιλαριών και κάτω 

στρώση καναπέδων. 

 Φασές. Μαλακό, μέτριας αντοχής βαμβακερό, δροσερό ύφασμα. Για κελύφη 

μαξιλαριών. 

 Λινάτσα γιούτας. κληρό, ανθεκτικό, φυτικής προέλευσης ύφασμα, κατάλληλο για 

άνω στρώση/κάλυψη σε ελατήρια (σαν ύφασμα σακκιού). Δεν σκίζεται εύκολα και δεν 

αφήνει τα ελατήρια να το διαπεράσουν. 

 Λινάτσα νάυλον. κληρό, ανθεκτικό, συνθετικό ύφασμα, κατάλληλο για πάτους και 

πλαϊνές πλευρές. Ακατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το 

ανθρώπινο σώμα γιατί δεν διαπνέει. Γενικά δεν πρέπει να είναι ορατό. 

 

ε οτι αφορά την εξωτερική επένδυση του επίπλου, εδώ υπάρχουν πραγματικά άπειροι 

συνδυασμοί σχεδίων, χρωμάτων, στυλ και ποιοτήτων στα υφάσματα, που κυριολεκτικά 

μεταμορφώνουν το έπιπλο, ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει. Ο σχεδιαστής του επίπλου 

οφείλει να έχει άποψη και σε αυτόν τον τομέα, διότι το εξωτερικό ύφασμα στο έπιπλο είναι 

αντίστοιχο της ενδυμασίας του ανθρώπου: διαμορφώνει την τελική του εμφάνιση, χωρίς να 
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διαμορφώνει απαραίτητα το χαρακτήρα και τη χρήση του! ε γενικές γραμμές, το εξωτερικό 

ύφασμα της ταπετσαρίας πρέπει να έχει αντοχή (να μη σκίζεται εύκολα), να είναι ανθεκτικό σε 

τριβή, τα χρώματά του (οι βαφές) να είναι σταθερά και να μην ξεθωριάζουν εύκολα, να μην 

«ξεχειλώνει», να έχει μειωμένη ή καθόλου αναφλεξιμότητα, να μην λεκιάζει εύκολα και - 

ιδανικά - να επιδέχεται επιτόπιο καθαρισμό. ημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω παίζει η 

ύφανση αλλά και η βαφή.  

Σα είδη των υφασμάτων αυτών είναι: 

 Βαμβακερά 

 Λινά 

 Μάλλινα 

 Μεταξωτά  

 Από συνθετικές ίνες 

 Πλαστικά 

Οι δυο τελευταίες κατηγορίες δεν ενδείκνυνται για πολύωρη χρήση, γιατί στο ανθρώπινο σώμα 

προκαλείται εφίδρωση. Είναι ωστόσο πολύ φθηνότερα.  

Φάρη στις καλές ποιότητες εξωτερικών υφασμάτων και δερμάτων αναδεικνύονται τα 

πλεονεκτήματα του «ντυμένου» επίπλου, που είναι: 

 Σεράστιο εύρος σχεδίων και στυλ, ακόμη και αν χρησιμοποιείται ο ίδιος σκελετός 

 Ατελείωτο εύρος τύπων υφασμάτων, δερμάτων και χρωμάτων 

 Δυνατότητα συνδυασμού ξύλου – μετάλλου – υφάσματος 

 Μεγαλύτερη άνεση στη χρήση – πιο μαλακή αίσθηση στην αφή 

 Αποσπώμενα μέρη (π.χ. μαξιλάρια), με τα οποία διαφοροποιείται ο χώρος, αλλάζει η 

μορφή, αλλάζει η χρήση, μπορεί να πλυθούν 

 Είναι εφικτή η αντικατάσταση υφάσματος ή δέρματος, οπότε προκύπτει ένα 

φαινομενικά «νέο» έπιπλο.  Η αλλαγή ταπετσαρίας δεν είναι φθηνή υπόθεση, αλλά 

επιτρέπει την επανάχρηση/ανανέωση ενός λειτουργικού επίπλου χωρίς να 

απαιτηθούν εκ νέου όλα τα υλικά 
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Εικ.  20. Γπν νιόηεια δηαθνξεηηθέο επελδπκέλεο πνιπζξόλεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο πάλσ ζε παλνκνηόηππνπο ζθειεηνύο. Τα πιηθά, 

ην ζρέδην, ε ηερληθή έδσζαλ άιιν απνηέιεζκα (Πεγή: Thomerson, 

1989). 

 

Από τα υφάσματα και τα υλικά ταπετσαρίας όμως απορρέουν και τα μειονεκτήματα των 

«ντυμένων» επίπλων:  

 Κηλιδώνονται, λερώνονται πιο εύκολα 

 Σα μέτριας ποιότητας υφάσματα φθείρονται γρήγορα, ανάλογα φυσικά και με τη 

χρήση. κίζονται ή τρυπάνε (π.χ. από κάφτρα τσιγάρου) πιο εύκολα  

 Η αλλαγή ταπετσαρίας κοστίζει πολλές φορές το ίδιο (ενίοτε και περισσότερο), σαν να 

αγοραζόταν καινούργιο έπιπλο 

 Σα αφρώδη υλικά και τα υφάσματα αναφλέγονται πιο γρήγορα από το ξύλο, 

προκαλούν υπερβολικό καπνό, μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία 

Από έρευνες σε καιόμενα υλικά ταπετσαρίας (βαμβάκι, μετάξι, μαλλί, πολυουρεθάνες κ.α.) 

παρατηρήθηκε η έκλυση πολύ επικίνδυνων αερίων, όπως CO, CO2, ισοκυάνες, υδροκυάνες 

κ.α. και η θερμοκρασία της φλόγας ανήλθε σε 185o - 340ο C. Είναι επομένως αναγκαίο όλα τα 

υλικά να εκμηδενίζουν τον κίνδυνο ανάφλεξης ή διατήρησης της φλόγας και ιδιαίτερα η 

εξωτερική στρώση να λειτουργεί σαν φράγμα στη διάδοση φλόγας (Smardzewski, 2015). 
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Σο δέρμα στην ταπετσαρία του επίπλου 

ε οτι αφορά τις επενδυμένες με δέρματα κατασκευές, προκύπτουν μοναδικά, ιδιαίτερα 

έπιπλα, με αντίστοιχα υψηλότερη τιμή. Αντίστοιχα και εδώ υπάρχουν ποιότητες, ανάλογα με το 

είδος του ζώου και το μέρος του σώματος από το οποίο προέρχεται το δέρμα2, καθώς και από 

την κατεργασία που έχει υποστεί. Ορισμένων δερμάτων η προέλευση είναι προφανέστατη, 

όπως τα βοοειδή, τα πρόβατα και οι χοίροι, ενώ μερικών άλλων καθόλου προφανής, όπως τα 

stingrays (σαλάχια) και οι στρουθοκάμηλοι. 

Σα δέρματα αξιοποιούνται κυρίως στην υποδηματοποιία, ένα ποσοστό περίπου 10% της 

παγκόσμιας παραγωγής υπολογίζεται πως αξιοποιείται στην ταπετσαρία επίπλων. Σα δέρματα 

πού χρησιμοποιούνται στην επένδυση επίπλων, προέρχονται ως επί το πλείστον από 

μοσχάρια. Αν και το πάχος του δέρματος του μοσχαριού είναι αρκετά μεγάλο, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να διαιρεθεί σε αρκετά στρώματα, μόνον το πρώτο στρώμα είναι 

κατάλληλο για την επένδυση. Αυτό το πρώτο στρώμα δέρματος, έχει την φυσική μεμβράνη με 

τους πόρους, καθώς και το τρίχωμα του ζώου, στοιχεία που το κάνουν ιδιαίτερα ανθεκτικό, 

άνετο στην επαφή και λειτουργικό. Κάθε κομμάτι δέρματος είναι διαφορετικό, οπότε είναι 

αποδεκτές και μικρές διαφοροποιήσεις στα «νερά» και τον χρωματισμό του επίπλου, ακόμη 

                                                           
2 Η λέξη «δέρμα» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «δέρω», που σήμαινε: σχίζω, γδέρνω. 

τη βιομηχανία δέρματος χρησιμοποιείται για την κατεργασία η ορολογία «Βυρσοδεψία». Σο προϊόν της 

εκδοράς των ζώων αποκαλείται δορά ή μηλωτή ή ακατέργαστο δέρμα - στην αρχαιότητα βύρσα - το υπό 

κατεργασία δέρμα μετά την αφαίρεση του τριχώματος αποκαλείται ψίλα, το δε προϊόν μετά την 

κατεργασία αποκαλείται δέψα και ο τεχνίτης που το κατεργάζεται βυρσοδέψης. Ο τεχνίτης του δέρματος 

στην αρχαιότητα αποκαλείτο βύρσης. Σο δεύτερο συνθετικό -δέψης προέρχεται από το αρχαίο ρήμα 

«δέφω» (τρίβω, κατεργάζομαι). 

ήμερα, στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία δέρματος, προτείνεται η λέξη βυρσοδέψης να 

αντικατασταθεί από τη λέξη «δερματουργός». 

Οι χώροι κατεργασίας δερμάτων με τις παραδοσιακές τεχνικές, τα βυρσοδεψεία, αποτελούσαν συνήθως 

ξεχωριστή περιοχή σε κάθε πόλη λόγω της οσμής που ανέδιδε η κατεργασία του δέρματος, τα λεγόμενα 

«ταμπάκικα».  

Η βυρσοδεψία είναι ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα που εξάσκησε ο άνθρωπος από το 2.500 π.Φ., 

όπως αναφέρουν διάφορες ιστορικές πηγές. Η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιούνταν από τότε, 

εξακολούθησε να χρησιμοποιείται έως και το 1800 μ.Φ. Ένα από τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την 

δέψη του δέρματος ήταν ο καπνός της φωτιάς, που συντηρούσε τα δέρματα και αύξανε την αντοχή τους 

στα στοιχεία της φύσης. ε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνταν επίσης καρποί δρυός (βελανίδια), οι οποίοι 

περιέχουν υψηλό ποσοστό δεψικών ουσιών (τανίνες). ήμερα οι παλαιοί τρόποι δε χρησιμοποιούνται 

πλέον, η επεξεργασία δέρματος πέρασε σε βιομηχανικό επίπεδο και άλλαξε ο τρόπος κατεργασίας. 

Δημιουργήθηκαν σύγχρονοι τρόποι δέψης, που βασίζονται στη χημεία. Έτσι, ανάλογα με το είδος του 

δέρματος και τον προορισμό χρήσης του, γίνεται η αντίστοιχη χημική κατεργασία. 
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και μικρές ζάρες ή εκδορές που προκύπτουν με τη χρήση. Αντίστοιχα επομένως προκύπτει και 

«μοναδικό» έπιπλο. Σο δέρμα σαν φυσικό υλικό ομοιάζει με το ξύλο, καθώς επηρεάζεται από 

το φως, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του χώρου. Πολύ ξηρή ατμόσφαιρα το 

καθιστά ευαίσθητο σε «σκισίματα» και φυσιολογικά έχει ανάγκη μιας περιοδικής συντήρησης 

κάθε 3 – 6 μήνες.  Η τεχνική και χημική κατεργασία του δέρματος είναι επομένως αναγκαία, διότι 

βελτιώνει ιδιότητες όπως είναι η αντοχή στα χτυπήματα, τις κάμψεις και τα σκισίματα, η καλή 

θερμομονωτικότητα, η διαπερατότητα στους υδρατμούς, η ευκαμψία και η ελαστικότητα. Σο δέρμα 

επίσης, καθίσταται μαλακό, αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σήψη. 

Γενικά, ένα δερμάτινο έπιπλο, εφόσον συντηρηθεί σωστά, μπορεί να παραμείνει σε χρήση για 

πολύ περισσότερο χρόνο από ένα κοινό έπιπλο ταπετσαρίας με ύφασμα. Πρέπει ωστόσο να 

αποφεύγεται η άμεση έκθεση των επίπλων στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (θερμαντικά 

σώματα, τζάκι, σόμπες, κ.τ.λ.) προκειμένου να προστατευθεί το δέρμα από την ξήρανση - φθορά 

της επιφάνειάς του και από το ξεθώριασμα των χρωμάτων. Η επιφάνεια του δέρματος διατηρείται 

σε φυσιολογικά επίπεδα ενυδάτωσης αλείφοντάς την με ειδικό γαλάκτωμα ενυδάτωσης δερμάτων. 
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 4. Εργαλεία ταπετσαρίας επίπλου 

Για τις εργασίες της ταπετσαρίας χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία χειρός, τα περισσότερα 

από τα οποία είναι διαφορετικά από όσα χρησιμοποιούνται στην κλασική επιπλοποιία.  

 

 

 

 

 

Εικ.  21. Βαζηθά εξγαιεία ρεηξόο είλαη ηα «ζαπνπλάθηα» ζεκαδέκαηνο, ην 

κέηξν, ν ράξαθαο, ην θνπίδη (ρεηξόο είηε ειεθηξηθό), ηα ςαιίδηα. Καη εδώ ε 

ζεηξά εξγαζηώλ είλαη: κέηξεκα – ζεκάδεκα – θόςηκν. Αθνινπζνύλ νη άιιεο 

εξγαζίεο, όπσο: ξάςηκν, θαηαζθεπή θνπκπηώλ, θαηαζθεπή δηαθνζκεηηθώλ 

θνξδνληώλ, θάξθσκα, θιπ. 

Γενικά, για την κατασκευή ταπετσαρίας δεν απαιτείται πολυδάπανος εξοπλισμός σε εργαλεία 

χειρός, είναι πάντως εξειδικευμένος. 

 

Εικ.  22. Βαζηθά εξγαιεία ρεηξόο επίζεο είλαη δηαθόξσλ ηύπσλ κηθξέο 

πέλζεο, θόθηεο ειαηεξίσλ, ζθπξάθηα γηα θάξθσκα (πνιιέο θνξέο κε 

καγλεηηθή θεθαιή γηα ζπγθξάηεζε ηνπ θαξθηνύ), καηζόιεο, εξγαιεία 

γηα αθαίξεζε δηράγγηζηξσλ.  
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Εικ.  25. Η θνπή ησλ αθξσδώλ πιηθώλ κπνξεί λα γίλεηαη κε ην ρέξη είηε κε ειεθηξηθό 

καραίξη, εηδθό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

Εικ.  26. Τα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηαπεηζαξία κπνξνύλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη κε απιό εμνπιηζκό από ην ίδην ην εξγαζηήξην ηαπεηζαξίαο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ίδην ύθαζκα θαη επηιέγνληαο ην επηζπκεηό κέγεζνο.  

 

  

 

 

Εικ.  24. Γηα ηελ ζηεξέσζε πθαζκάησλ θαη αθξσδώλ 

πιηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη δίραια, πνπ θαξθώλνληαη κε 

πηζηόιη αέξα. Σπλεπώο ε εγθαηάζηαζε πεπηεζκέλνπ 

αέξα πξέπεη λα θηάλεη ζε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ ε 

επηρείξεζε λα δηαζέηεη πνιιά θαξθσηηθά πηζηόιηα αέξα. 

Εικ.  23. Δξγαιείν ηάλπζεο ηκάλησλ, πξηλ 

ηε ζηεξέσζή ηνπο κε θαξθηά ή κε δίραια. 
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Εικ.  27. Ίζηεο θαη ινμέο βειόλεο 

ηαπεηζαξίαο 

Εικ.  28. Πέλζα ζύλδεζεο κεηαιιηθώλ 

θιηπο. Φξήζηκε γηα ζύλδεζε ειαηεξίσλ, 

ηδίσο ζε θαζίζκαηα γξαθείνπ ή θαζίζκαηα 

απηνθηλήηνπ. 

 

 

Εικ.  29. Σηξνθείο (δηακνξθσηέο) 

ειαηεξίσλ. 

 

 

 

  

 

Εικ.  30,  31.  Αξηζηεξά, 

εξγαιείν αγθύξσζεο ειαηεξίσλ 

πάλσ ζε πθαζκάηηλε βάζε ή 

ηκάληεο.  Γεμηά, ειαηήξηα 

αγθπξσκέλα κε κεηαιιηθά θιηπο 

πάλσ ζε ηκάληεο βάζεο 

θαζίζκαηνο. 
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 5. Μηχανήματα ταπετσαρίας 

Η ραπτομηχανή αποτελεί βασικό εργαλείο του εργαστηρίου ταπετσαρίας. Διαφέρει από τις 

κλασικές ραπτομηχανές του ενδύματος στο οτι προορίζεται για ραφές σε υφάσματα 

μεγαλύτερου πάχους και τραχύτητας, με νήματα μεγαλύτερης διαμέτρου. 

  

Ο χειριστής/στρια αντιγράφει τα σχέδια από το «πατρόν» του επίπλου πάνω στο ύφασμα και 

τα κόβει, συνήθως με ψαλίδι. τη συνέχεια ράβει – όπου χρειάζεται - τα κομμάτια μεταξύ τους, 

προκειμένου να δημιουργήσει το κάλυμμα, που κατόπιν θα καρφωθεί με καρφάκια ή δίχαλα 

πάνω στον σκελετό. Για μαζική παραγωγή, που απαιτείται η κοπή πολλών τεμαχίων σε 

πολλές επαναλήψεις, διατίθενται σήμερα και μηχανήματα με ψηφιακή καθοδήγηση - CNC 

(Εικ.  33).  

 

Εικ.  33. Σύγρξνλε CNC κεραλή, θνπήο πθαζκάησλ, αθξσδώλ, δέξκαηνο. 

Εικ.  32. Θέζε εξγαζίαο κε 

ξαπηνκεραλή ηαπεηζαξίαο 

επίπινπ. 
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Με τη χρήση μηχανημάτων CNC προγραμματίζεται η κοπή των υφασμάτων αλλά και 

αφρωδών υλικών με ακρίβεια, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η μέγιστη ποσοτική απόδοση, 

χωρίς πολλά «ρετάλια» (φθορά). ε ακριβά υφάσματα αλλά και σε δέρματα αυτό είναι πολύ 

σημαντικό. Είναι δυνατή η κοπή πολλών στρώσεων υφάσματος ταυτόχρονα, γεγονός που 

επιταχύνει πολύ την εργασία.  αν μηχάνημα ομοιάζει με τα μηχανήματα CNC της 

κατεργασίας του ξύλου, είναι όμως αρκετά απλούστερο από αυτό, καθώς δεν χρησιμοποιεί 

ποικιλία κοπτικών και δεν απαιτεί τρισδιάστατη απεικόνιση και επεξεργασία.  

Φρησιμοποιούνται ακόμη πρέσες (πνευματικές), που εξυπηρετούν στο να ανεβάσουν το ύψος 

του πάγκου εργασίας, ανάλογα με το σχέδιο και τον τύπου επίπλου και επίσης να πρεσάρουν 

τα αφρώδη υλικά, επί όσο χρόνο απαιτείται η συγκράτηση για το κάρφωμά τους στον σκελετό. 

Άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι αυτά που σχετίζονται με τεμαχισμό αφρωδών 

υλικών, που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για «γέμισμα» μαξιλαριών. Επίσης μηχανήματα 

που γεμίζουν μαξιλάρια με αφρώδη υλικά είτε λειτουργούν ως αντλίες κενού (vacuum), 

προκειμένου να μικρύνει ο όγκος των μαξιλαριών και να καταστεί δυνατή η επένδυση με το 

κέλυφος. 
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 6. Βασικές Σεχνικές  

Σα έπιπλα ταπετσαρίας ανήκουν σε μια ομάδα προϊόντων σύνθετης δομής, με σχετικά 

πολύπλευρη διαδικασία κατασκευής. Ένα τέτοιο έπιπλο εκπληρώνει δύο κύριες λειτουργίες: τη 

βασική του χρήση (π.χ. κάθισμα, κατάκλιση), εξασφαλίζοντας χαλάρωση, αναψυχή, ύπνο 

κλπ. και την αισθητική, που συνδέεται με τον εμπλουτισμό της διακόσμησης του χώρου. 

Σα έπιπλα ταπετσαρίας ως προϊόντα μπορεί να στηρίζονται σε επένδυση μιας κατασκευής 

τύπου κιβωτίου ή μιας κατασκευής που αποτελείται από ένα βασικό σκελετό, συνήθως από 

συμπαγή ξυλεία. Παλαιότερα, επένδυση γινόταν σχεδόν αποκλειστικά σε έπιπλα με εμφανή 

ξύλινο σκελετό, όπου μέρη μόνον αυτού καλύπτονταν με ύφασμα (βλ. Εικ.  3,  5). ήμερα 

κυριαρχούν έπιπλα ταπετσαρίας όπου όλος ο σκελετός ή τα κιβώτια κατασκευής είναι 

καλυμμένα μόνιμα με ύφασμα ή δέρμα (Εικ. 4.15, 4.16). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

ενδιαφέρει και τόσο το είδος, η ποιότητα και η εμφάνιση της ξυλείας μιας κατασκευής, όσο η 

αντοχή της τελικής κατασκευής που πρόκειται να επενδυθεί.  

Αν εξετάσουμε το ρόλο κάθε στοιχείου (πλην των υφασμάτων) στα επενδυμένα έπιπλα,  

διακρίνουμε: 

• τα κύρια στοιχεία, χωρίς τα οποία ένα έπιπλο δεν μπορεί να παράσχει τα απαραίτητη 

ακαμψία, αντοχή και αξιοπιστία (π.χ. οι τραβέρσες στο σκελετό ενός πλαισίου ταπετσαρίας), 

• τα δευτερεύοντα στοιχεία, χωρίς τα οποία ένα προϊόν δεν καλύπτει τις αναμενόμενες 

λειτουργίες χρηστικότητας (π.χ. το αφρώδες υλικό που καλύπτει/συμπληρώνει/αναπληρώνει 

τη λειτουργία των ελατηρίων σε ένα κάθισμα, τα κουμπιά στην πλάτη καθίσματος που παίζουν 

ρόλο διακοσμητικό αλλά και συγκράτησης των αφρωδών υλικών) και 

• τα συμπληρωματικά στοιχεία, το οποία μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα της δομής μιας 

κατασκευής, την ικανότητα συγκράτησης ελατηρίων, τη βελτίωση της εμφάνισης (π.χ. ένα 

καλαίσθητο ξύλινο ποδαράκι που θα τοποθετηθεί στην άκρη των ποδαρικών του σκελετού, 

ένα διακοσμητικό σειρήτι κ.α.). 

Από άποψη υλικών, για την κατασκευή επίπλων χρησιμοποιούνται: 

Για κύρια στοιχεία: πριστή ξυλεία (κύρια λεύκης και οξιάς), ξυλοπλάκες (μοριοσανίδες, MDF, 

HDF, αντικολλητά, OSB).  Eπίσης μέταλλο και πλαστικό. Από άποψη συνδεσμολογίας 

αξιοποιούνται περισσότερο οι συνδέσεις μόρσου – μορσότρυπας, οι ξεμορσαριστές συνδέσεις 

και η χρήση βιδών. 
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Για δευτερεύοντα στοιχεία: Υυσικές πρώτες ύλες (άχυρο, τζίβα, βαμβάκι, μαλλί, φύκια, ίνες 

κοκοφοίνικα, φτερά πτηνών, τρίχες αλόγου, λάτεξ), ελαστομερή υλικά (πολυουρεθάνη, 

πολυπροπυλένιο, σιλικονούχα υλικά κ.α.). 

Για συμπληρωματικά στοιχεία: Ξύλινα, πλαστικά, υφασμάτινα, μεταλλικά εξαρτήματα. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται δεδομένο πως όλες οι απαιτούμενες εργασίες δεν 

ολοκληρώνονται από έναν τεχνίτη ή από ένα εργαστήριο. Ανάλογα με τον τύπο του επίπλου 

προηγείται ο «σκελετοποιός», ο οποίος είναι κυρίως επιπλοποιός, δυνητικά και σιδηρουργός. 

Οι δημιουργημένοι σκελετοί μεταφέρονται στο εργαστήριο του ταπετσιέρη (ακόμη και όταν οι 

ειδικότητες αυτές ασκούνται στην ίδια επιχείρηση, οι χώροι είναι υποχρεωτικά διαφορετικοί).  

Εκεί εφαρμόζονται διαδοχικά τα ελαστικά και αφρώδη υλικά και, τέλος, γίνεται η τοποθέτηση 

του εξωτερικού υφάσματος/δέρματος. ε περίπτωση που το σχέδιο του επίπλου προβλέπει 

εμφανή ξύλινα, λουστραρισμένα μέρη ή βαφές, τότε παρεμβάλλεται η βαφή στο εργαστήριο 

φινιρίσματος.  

 

 

 

 

 

Εικ.  34. Σε ηειεησκέλν, βακκέλν ζθειεηό πνιπζξόλαο, νη εξγαζίεο ηαπεηζαξίαο 

μεθηλάλε από ην θάησ κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηκάλησλ. 

Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ειαηεξίσλ, ην δέζηκν ησλ ειαηεξίσλ, ε θάιπςή ηνπο 

θαη ε άλσ ζηξώζε εμνκάιπλζεο. Σηελ πιάηε αληίζηνηρα γίλεηαη ηνπνζέηεζε 

αθξσδώλ, ζηε ζπλέρεηα πηζαλή πξνεξγαζία γηα ηνπνζέηεζε θνπκπηώλ (ζηελ 

εηθόλα εδώ «θαπηηνλέ» ζε ξνκβνεηδή δηάηαμε). Θα αθνινπζήζεη ην θάξθσκα 

ηνπ εμσηεξηθνύ πθάζκαηνο, ε ηνπνζέηεζε θνπκπηώλ ζηελ πιάηε, ε ηνπνζέηεζε 

δηαθνζκεηηθνύ ζεηξεηηνύ πνπ παξάιιεια θξύβεη ηπρόλ αηέιεηεο ζηνπο αξκνύο. 
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Οι επιφάνειες ενός επενδυμένου επίπλου διακρίνονται ανάλογα με τη θέση τους σε ορατές – 

αφανείς, εξωτερικές – εσωτερικές, μπροστινές – πλαϊνές – πίσω επιφάνειες. Είναι προφανές 

οτι στις εξωτερικές και ορατές επιφάνειες χρησιμοποιείται πάντα το ύφασμα καλής ποιότητας 

που χαρακτηρίζει το έπιπλο. ε αφανείς και λιγότερο σε εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να 

τοποθετηθεί και κατώτερης ποιότητας ύφασμα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται πάντα στις θέσεις 

καθίσματος/κατάκλισης από άποψη υλικού πλήρωσης, ώστε η επαφή του σώματος πάνω στο 

έπιπλο να συνοδεύεται από μαλακή αίσθηση. Όταν επενδύονται μόνο τμήματα ενός επίπλου 

(π.χ. το κάθισμα μιας καρέκλας, το κεφαλάρι ενός κρεβατιού), πρέπει αυτά ακολούθως να 

στερεώνονται μόνιμα στον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. ε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί 

μόνο τμήματα επίπλων να πάνε στο εργαστήριο ταπετσαρίας και να επιστρέψουν για τελική 

συναρμολόγηση. 

 

Εικ.  35. Σε ζθειεηό θαζίζκαηνο από θακπύιν αληηθνιιεηό 

ζπγθνιινύληαη ζηξώζεηο αθξσδώλ, δηαθνξεηηθνύ πάρνπο. Σηελ πίζσ 

πιεπξά ιεπηή ζηξώζε, γηα λα δώζεη καιαθή αίζζεζε ζηελ αθή. Σην 

θάζηζκα παρύηεξε ζηξώζε κεγαιύηεξεο ππθλόηεηαο, γηα λα δώζεη άλεζε 

ζην θαζήκελν άηνκν. Οη δπν ζηξώζεηο ζπγθνιινύληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα επελδπζνύλ καδί, κε ην ύθαζκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. 

Εκτός από τα μόνιμα (ενσωματωμένα στο έπιπλο) επενδυμένα μέρη, είναι δυνατόν να 

υπάρχουν και ανεξάρτητα, επενδυμένα στοιχεία, κυρίως με τη μορφή μαξιλαριών αλλά και 

μανδύων επικάλυψης (χράμια, ριχτάρια), αποκαλούμενα και παρελκόμενα. Αυτά προσδίδουν 

επιπλέον άνεση, προστασία και αισθητική στο έπιπλο. Πολλές φορές κατασκευάζονται και 

ανεξάρτητα καλύμματα για τον ίδιο σκοπό, που καλύπτουν σχεδόν απόλυτα το έπιπλο, με 

ενδεικνυόμενες χρήσεις εποχιακές (π.χ. χειμώνας/καλοκαίρι), ειδικών συνθηκών (π.χ. ύπαρξη 

μικρών παιδιών, κατοικιδίων ζώων) είτε απόκρυψης φθορών που «ενοχλούν» αισθητικά. 
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Σέτοια παρελκόμενα προϊόντα μπορεί να είναι και αυτόνομα από εμπορική άποψη, οπότε 

αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής πώλησης ακόμη και από διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 

Εικ.  36. Σθειεηόο επίπινπ ηαπεηζαξίαο από ζπκπαγή μπιεία. Φξεζηκνπνηήζεθαλ 

κεγάιεο δηαηνκέο, ζύλδεζκνη θηβσηίνπ κε ινμά δόληηα (ρειηδνλννπξέο) θαη 

κεγάιεο δηακέηξνπ βίδεο κε παμηκάδη. Η θαηαζθεπή απηή αλακέλεηαη λα έρεη 

κεγάιν βάξνο αιιά θαη αληίζηνηρα πνιύ κεγάιε αληνρή (πεγή: 

https://arjdesign.com/blog/upholstery-the-price-vs-the-cost) 

 

 

Εικ.  37. Τνκή επελδπκέλνπ θαλαπέ. Γηαθξίλνληαη ζε ηνκή αξηζηεξά νη 

δηαθνξεηηθέο ζηξώζεηο πιηθώλ ζε θάζε πιεπξά. Σηε βάζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

πιέγκα κε ζηγκνεηδή ειαηήξηα (πεγή: https://arjdesign.com/blog/upholstery-

the-price-vs-the-cost). 
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Εικ.  38. Όηαλ κηα επηρείξεζε ηαπεηζαξίαο επίπισλ παξάγεη ηαθηηθά ίδηα ζρέδηα 

επίπισλ, νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζρέδηα θνπήο ησλ πθαζκάησλ θα λα κελ μεθηλάεη 

θάζε θνξά ηε δηαδηθαζία από ηελ αξρή. Σηελ εηθόλα βιέπνπκε έλα «αξρείν» κε 

θόξκεο (παηξόλ) γηα πθάζκαηα ηαπεηζαξίαο, από δηάθνξνπο ηύπνπο επίπισλ πνπ 

παξάγεη κηα αληίζηνηρε επηρείξεζε (πεγή: 

https://www.popularwoodworking.com/techniques/prototyping-at-the-upholstery-

shop) . 

 

 

 

Εικ. 39. Δληαία γξακκή επέλδπζεο ζηνηρείσλ επίπισλ θαη παξαγσγήο 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πιηθώλ ζε επηρείξεζε παξαγσγήο επίπισλ. 
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Εικ. 40. Γξακκή παξαγσγήο θαιπκκάησλ, καμηιαξηώλ θιπ., ζε 

ειιεληθή επηρείξεζε παξαγσγήο επελδπκέλνπ (ηαπεηζαξηζκέλνπ) 

επίπινπ.  
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