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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 . 

 

1.1  ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, ζην Σ.Δ.Ι. Λάξηζαο, 

παξάξηεκα Καξδίηζαο, Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ 

- Δπίπινπ, ζχληαμα ηελ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία. Σν ζέκα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη «ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή Ξχιηλεο 

βηβιηνζήθεο». 

 Ο ζηόσορ  ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή 

κηαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο κε θχξην παξάγνληα ηελ ζθήλα. 

 Ο ζκοπόρ ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη, ε εθαξκνγή θαη ε θαηαλφ-

εζε ηνπ πξαθηηθνχ, ζρεδηαζηηθνχ θαη θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνπο 

κίαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο, βαζηδφκελε ζηε κειέηε, ηε ζρεδίαζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηδεψλ, κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμέιημε. Η 

δηαδξνκή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη, ζηεξηδφκελε, θπξίσο πάλσ ζε 

ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ έηζη 

ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη θαηαζθεπάζηκε πξφηαζε. 
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1.2  ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Λέγνληαο βηβιηνζήθε δηακνξθψλεηαη ε εηθφλα ελφο μχιηλνπ, 
πιαζηηθνχ – ζπλζεηηθνχ ή κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η επηθξαηνχζα 

αληίιεςε εκπεξηέρεη ην μχιν σο πξσηαξρηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο, 

απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. 

  Έλα απφ ηα πξψηα πιηθά πνχ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο, πξηλ 

απφ ρηιηάδεο ρξφληα, είλαη ην μχιν. Η αηζζεηηθή ηνπ, πξνζδίδεη 

ζηνλ ρψξν κηα δεζηαζηά θαη έλα θαιαίζζεην χθνο. Η θνκςφηεηα, ε 

θηλέηζα ηνπ, εκπινπηίδεη κε κηα σξαία θαη επράξηζηε λφηα ηνλ 

ρψξν. Δπηπιένλ δηαζέηεη κνλαδηθή εκθάληζε θαη μερσξηζηή πθή.  

 Δπίζεο ε επθνιία θαηεξγαζίαο ηνπ, νη πνηθίιεο εθαξκνγέο ηνπ 

θαζψο θαη νη ζεξκνκνλσηηθέο – ερνκνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο απνηε-

ινχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Έπεηηα, ε αληνρή 

ηνπ ζηνλ ρξφλν θαη νη κεραληθέο ηνπ αληνρέο, φπσο (θάκςε, ζιίςε, 

εθειθπζκφ θαη θξνχζεηο), ην ρακειφ θφζηνο αγνξάο θαη θαηεξγαζί-

αο, είλαη κεξηθά αθφκε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιηθνχ ζε ζχ-

γθξηζε κε άιια πιηθά, ηα νπνία πξνζδίδνπλ έλαλ παξαπάλσ ιφγν 

γηα ηελ θχξηα επηινγή ηνπ ζαλ θπξίαξρν πιηθφ θαηαζθεπήο. 
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1.3  ΔΠΙΠΛΟ  ( ηζηνξηθή εμέιημε )  

 Σα έπηπια γηα πξψηε θνξά ζαλ δνπιεκέλα εξγαιεία εκθαλί-
ζηεθαλ ζηελ Αζία, ζηελ Αίγππην θαη γεληθά ζηνπο αλαηνιηθνχο ια-
νχο. Δπεηδή ιίγνη είραλ ην πξνλφκην λα ηα πξνκεζεχνληαη, έγηλαλ 
απνθιεηζηηθφ απφθηεκα ησλ βαζηιηάδσλ θαη ησλ επγελψλ, κε 
απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδνληαη βαξηά θαη πνιπηειή. Σα ζηφιηδαλ 
κε ειεθαληφδνλην, αζήκη, ρξπζάθη θαη είραλ πεξίηερλα ζθαιίζκα-
ηα, ζε αληίζεζε κε ηα έπηπια ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πνπ φπσο 
είλαη γλσζηφ απφ δηάθνξεο παξαζηάζεηο αγγείσλ ηνπο έδηλαλ 
ράξε θαη απιφηεηα. Σα έπηπιά ηνπο ήηαλ θνκςά, απέξηηηα, ζχ-
κθσλα πάληα κε ηε γεληθφηεξε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ηα πην 
γλσζηά απ' απηά ζηελ θιαζηθή επνρή ήηαλ : θαζέδξεο, ππμίδεο 
(θνπηάθηα πνπ θχιαγαλ ηα θνζκήκαηα), ζξφλνη, θξεβάηηα, ηξαπέδηα 
θαη ζθίκπνδεο (ζθακληά). 

 Οη Ρσκαίνη κηκήζεθαλ ηνπο Έιιελεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ επί-
πινπ, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Μφλν πνπ, ελψ νη 
Έιιελεο είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ απιφηεηα, νη Ρσκαίνη αξέζθνληαη 
ζηε ριηδή, γη' απηφ θαη ηα έπηπιά ηνπο είλαη θαηά πνιχ πνιπηειέ-
ζηεξα ησλ Διιήλσλ. Απφ ξσκατθά έπηπια έρνπκε επξήκαηα ζηελ 
θακέλε πφιε ηεο Πνκπείαο. 

 Οη Βπδαληηλνί έδσζαλ ζην έπηπιν έλα δηθφ ηνπο ξπζκφ, πνπ ζπ-
λδχαδε ηελ ειιεληθή απιφηεηα ζηηο εμσηεξηθέο γξακκέο, αιιά θαη 
πνπ είρε ηελ αζηαηηθή πνιπηέιεηα ησλ ζθαιηζκάησλ.     

 Σν Μεζαίσλα, ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ επίπινπ αγλνήζεθε θαη 
παξήθκαζε ζρεδφλ, φπσο φιεο νη ηέρλεο. Απηήλ ηελ επνρή ζπλα-
ληάκε ηηο ηεξάζηηεο αίζνπζεο, ηηο ζρεδφλ άδεηεο απφ έπηπια ζηα 
κεγάια ζπίηηα. 

 Η επνρή - ζηαζκφο γηα ην έπηπιν είλαη ε Αλαγέλλεζε. Έθεξε κε-
γάιε αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη απηήλ ηελ επνρή αθξη-
βψο άξρηζαλ λα δηαρσξίδνληαη νη ξπζκνί ησλ επίπισλ : γνηζηθφο, 
Αλαγέλλεζεο, Λνπδνβίθνπ ΙΑ' θ.ά. Σν έπηπιν θηάλεη αθξηβψο ηελ 
ηειεηφηεηα. Δίλαη θνκςφ, επηβιεηηθφ, άξηζηα δηαθνζκεκέλν θαη 
πξνζεγκέλν ζ' φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

 Απφ ηφηε ην έπηπιν αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 
αλζξψπνπ. ήκεξα π.ρ. ην έπηπιν πξέπεη λα είλαη άλεην, νηθνλνκη-
θφ θαη φκνξθν. Αθφκε, εμαηηίαο ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη ζε δηα-
θνξεηηθά κεγέζε, γη' απηφ εμάιινπ βγήθαλ θαη ηα έπηπια δηπιήο - 
ηξηπιήο ρξήζεο (θαλαπέο - θξεβάηη, γξαθείν - βηβιηνζήθε – θξεβά-
ηη). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CF%86%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
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1.4  ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ( ζθήλαο – βηβιηνζήθεο ) 

 

ΞΤΛΙΝΗ ΦΗΝΑ ( ηζηνξηθά ζηνηρεία ) 

  Η ζθήλα ήηαλ ηξηγσληθή κε βάζε 5 cm θαη χςνο 27cm. πλήζσο 

ήηαλ θηηαγκέλε απφ δξπ ή απφ θάπνην άιιν ζθιεξφ μχιν, ( πια-

ζηηθφ ή κέηαιιν ). Με ηηο ζθήλεο έζρηδαλ ηα μχια θαηά κήθνο ησλ 

ηλψλ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κε θπζηθφ ηξφπν ηε κέγηζηε αλην-

ρή ηνπο. Μηθξφηεξεο ζθήλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ζαλίδσλ ηνπ πεηζψκαηνο. 

ΥΡΗΗ ΦΗΝΑ 

 Η ζθήλα είλαη ζηνηρείν κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχ-

λδεζε δχν κεραληθψλ εμαξηεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Η θιαζηθή ζθήλα 

έρεη ζρήκα ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο, σζηφζν πνιιέο άιιεο δηακν-

ξθψζεηο είλαη επίζεο ζπλεζηζκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθή-

λεο θσληθέο θαη θπιηλδξηθέο. Η θιαζηθή πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο δχλακεο. Γηα απηφ ην ιφγν 

θαηαηάζζεηαη ζηηο ιεγφκελεο απιέο κεραλέο.  

 Δπίζεο, ε πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηνηρεηψ-
δεο θνπηηθφ εξγαιείν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ζθήλα είλαη ελδε-
ρνκέλσο έλα απφ ηα πξψηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο αλζξσ-
πφηεηαο, πξηλ αθφκα θαη απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ. Η αξρή 
ιεηηνπξγίαο ελφο ζηνηρεηψδνπο θνπηηθνχ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη 
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ πίεζεο ( φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα θαξθί 
ή κία πηλέδα ), ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ δχλακεο θαη βέβαηα ηελ απ-
μεκέλε ζρεηηθή ζθιεξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζε ζρέζε κε ην πξνο 
επεμεξγαζία ηεκάρην. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζθήλα είλαη μχιηλε, ζε θάπνηεο πεξη-
πηψζεηο εηζάγεηαη μεξή ζηελ εζνρή θαη έπεηηα βξέρεηαη ψζηε λα 
θνπζθψζεη. Αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ην ζρήκα ζην νπνίν εηζάγεηαη 
ε μχιηλε ζθήλα, θαζψο απηή δηνγθψλεηαη απφ ην λεξφ, ζθελψλεη 
αθφκα πην πνιχ ζε απηφ ( έηζη δέλεη ην μχιν κε ην μχιν, ε μπιφθνι-
ια έρεη βάζε ην λεξφ ) θαη ελδερνκέλσο ην ζρίδεη αλ ην πιηθφ δελ 
έρεη ειαζηηθφηεηα, αλ γηα παξάδεηγκα είλαη απφ πέηξα.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Η ζθήλα είλαη εξγαιείν θηηαγκέλν απφ δηάθνξα πιηθά (μχιν, κέ-
ηαιιν θιπ.) θαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα (ηξηγσληθφ πξίζκα, θσληθφ, 
θπιηλδξηθφ θ.α.), πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα αληηθείκελν πνπ ζέινπκε 
λα ην θφςνπκε ή λα ην ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, εξγα-
ιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζνπκε ή λα ζηεξεψζνπκε 
δηάθνξα αληηθείκελα. 

 

                      

                  Δηθφλα 1.1                                             Δηθφλα 1.2   

 

Δηθφλα 1.3 

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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 1.5  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηζηνξηθή αλαδξνκή )  

 

 Η βηβιηνζήθε είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα φπια καο ελαληία ζηελ  

θπζηθή ηάζε ηνπ ζχκπαληνο γηα λα θηλεζνχλ ηα πξάγκαηα ζε νιν-

έλα θαη πην απνδηνξγαλσκέλα θξάηε. ήκεξα, έρεη θαζηεξσζεί σο 

έλα απφ ηα πην ρξήζηκα θαη επέιηθηα θνκκάηηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

επίπισλ. Αλλά ππιν από ηη βιβλιοθήκη, ο κόζμορ πνίγονηαν 

ζε μια σαοηική θάλαζζα από ηςσαία ζκοππιζμένα βιβλία; 

 Όρη αθξηβψο. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο, ε 

αλαγθαηφηεηα είλαη ε κεηέξα ηεο εθεχξεζεο. Γηα αηψλεο, ηα βηβιία 

ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ  εμαηξεηηθά ζπάληα θαη πν-

ιχηηκα. Σα βηβιία ήηαλ ηφζν ζπάληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ νη 

πινχζηνη ηδηνθηήηεο ηνπο ηα κεηέθεξαλ ζπλήζσο ζε εηδηθά δηακν-

ξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο, ρξπζψλ ή επηρξπζσκέλσλ αληη-

θεηκέλσλ θαη θνζκεκάησλ. 

 Μέρξη ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ κεζφδσλ εθηχπσζεο ζηελ Δπξψ-

πε ηνλ 15ν αηψλα, δελ ήηαλ αλάγθε γηα ην θνηλφ ε απνζήθεπζε θαη 

ε πξνβνιή ηνπο, ε νπνία πξνέθπςε ζηελ ζπλέρεηα. Πξηλ απφ ην 

ηππνγξαθείν, νη κεγαιχηεξεο ζπιινγέο βηβιίσλ πνπ ππήξραλ ζηηο 

εθθιεζίεο θαη ηα θάζηξα ήηαλ ζηνηβαγκέλεο ζηελ επίπεδε πιεπξά 

ηνπο θαηά ξάθηα ή κέζα ζε ληνπιάπηα. 

 Όρη κφλν ηα ηππνγξαθεία δελ επέηξεπαλ bookmakers λα εθηππψ-

ζνπλ εθζεηηθά γξεγνξφηεξα, αιιά απέθεπγαλ ηελ αλαγξαθή ηί-

ηισλ ησλ βηβιίσλ εθηχπσζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Όηαλ απηή 

ηε ζηηγκή νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ ηα βηβιία ζηε κφδα 

φπσο γλσξίδνπκε ζήκεξα φπνπ : ζηέθνληαη θάζεηα ζε ζεηξέο, κε 

ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ηα έμσ. 

 Γεδνκέλνπ φηη ηα βηβιία έγηλαλ πην ζπρλά, ηα ληνπιάπηα γέκηζαλ 

γξήγνξα. Πεξηζζφηεξα βηβιία ζήκαηλε πην ζπρλή ρξήζε, ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπξψλ (ληνπιάπη) γηα εχθνιε 

πξφζβαζε. Πξάγκαηη, ε βηβιηνζήθε ζήκεξα θαηεβαίλεη απεπζείαο,  

απφ ην πξφηππν ληνπιάπη ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Μεζαίσλα. 
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 Οη πξψηεο βηβιηνζήθεο ήηαλ ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν 

βειαληδηάο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ε ζπλήζεο επηινγή 

γηα κηα παξαδνζηαθή βηβιηνζήθε. Η πξαθηηθφηεηα ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο ηα βηβιία άξρηζαλ λα ζπζζσξεχνληαη ζηηο βηβιη-

νζήθεο, έηζη ψζηε ηερλίηεο πξνζθνιινχληαλ ζε αλαγθαζηηθφ βαζη-

θφ ζρεδηαζκφ. ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, σζηφζν, δχν Άγγινη, 

Chippendale θαη Sheraton, άξρηζαλ λα ζηνιίδνπλ βηβιηνζήθεο κε 

ξφκβνπο, ζε εζψθιεηζηα μπιφγιππηα πιαίζηα. Γάιινη ηερλίηεο ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ πξφζζεζαλ ηελ γνεηεία θαη ηελ θνκςφηεηα ζε κηα 

ηππηθά ζθιεξή βηβιηνζήθε. Υξεζηκνπνίεζαλ σξαία μχια, φπσο 

καφλη θαη ξνδφμπιν, θνζκψληαο ηα κε πεξίηερλεο ςεθίδεο θαη 

ράιθηλνπο ηφλνπο. 

 Η θίλεζε ησλ ηακείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

εμέρνπζα κε ηε δηαθφζκεζε ησλ παιαηψλ βηβιίσλ, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη αθφκε θαη αλ ηα βηβιία ήηαλ παξαγσγήο,  απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1700, εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχληαη φηη 

είλαη κεγάιεο αμίαο. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζήκεξα, φπνπ είλαη 

ιφγνο λα βιέπνπκε κηα ηέηνηα επξεία πνηθηιία απφ βηβιηνζήθεο απφ 

ηελ πην ιεηηνπξγηθή κέρξη ηελ πην δξακαηηθά δηαθνζκεκέλε. 

 

Πξψηεο κεγάιεο βηβιηνζήθεο. 

                                       

                   Δηθφλα 1.4                                                  Δηθφλα 1.5 

 

 

 



Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ 
 

Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 10 
 

1.6  Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ) 

Αλαδξνκή απφ ηηο παιαηφηεξεο κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο. 

      

 
Δηθφλα 1.6 

 

Δηαιπία : Jaitex exports      σεδιαζηήρ : Jaitex exports 

 

 
Δηθφλα 1.7 

 

Δηαιπία : devetibalda      σεδιαζηήρ : devetibalda 
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Δηθφλα 1.8 

 

Δηαιπία : stuckincustoms        σεδιαζηήρ : Trey Ratcliff 

 

 

 
Δηθφλα 1.9 

 

Δηαιπία :  clippings      σεδιαζηήρ : Georgi Sokolov 
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Δηθφλα 1.10 

 

Δηαιπία : thebellacottage      σεδιαζηήρ : thebellacottage 

 

Δηθφλα 1.11 

Δηαιπία : Timothy Oulton      σεδιαζηήρ : Timothy Oulton 
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Δηθφλα 1.12 

Δηαιπία : McKenzie Galleries   σεδιαζηήρ : McKenzie Galleries 

 

Δηθφλα 1.13 

Δηαιπία : 1stdibs       σεδιαζηήρ : 1stdibs 
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Δηθφλα 1.14 

Δηαιπία : artfactory        σεδιαζηήρ : artfactory 

 

 

Δηθφλα 1.15 

Δηαιπία : dornob        σεδιαζηήρ : dornob 
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                   Δηθφλα 1.16                                          Δηθφλα 1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Δηθφλα 1.18 
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Δηθφλα 1.19 

Δηαιπία : Lee A. Brown       σεδιαζηήρ : lee A. Brown 

 

 

Δηθφλα 1.20 

Δηαιπία : homedit      σεδιαζηήρ : Bruno Rainaldi 
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Δηθφλα 1.21 

Δηαιπία : Marilyn Davies      σεδιαζηήρ : Marilyn Davie 

 

 

Δηθφλα 1.22 

Δηαιπία : restoration hardware  σεδιαζηήρ : restoration hardware 
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Δηθφλα 1.23 

Δηαιπία : Design Plaza        Σχεδιαςτήσ : Design Plaza 

 

 

Δηθφλα 1.24 

Δηαιπία : inthralld         Σχεδιαςτήσ : Rachel Nickell 
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Δηθφλα 1.25 

Δηαιπία : Bruce Campbell         Σχεδιαςτήσ : Bruce Campbell 

 

 

Δηθφλα 1.26 

Δηαιπία : freshome          σεδιαζηήρ : freshome 



Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ 
 

Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 20 
 

 

Δηθφλα 1.27 

Δηαιπία : digsdigs     σεδιαζηήρ : digsdigs 

 

 

Δηθφλα 1.28 

Δηαιπία : homedit       σεδιαζηήρ : homedit 
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Δηθφλα 1.29 

Δηαιπία :  fortikur         Σχεδιαςτήσ : fortikur 

 

 

 

Δηθφλα 1.30 

Δηαιπία :  Janet Rudolph    Σχεδιαςτήσ : Janet Rudolph 
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Δηθφλα 1.31 

Δηαιπία : decoist         σεδιαζηήρ : Kate Simmons 

 

 

Δηθφλα 1.32 

Δηαιπία : epiplaspitiou        σεδιαζηήρ : epiplaspitiou 
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Δηθφλα 1.33 

Δηαιπία : homedit       σεδιαζηήρ : homedit 

 

 

Δηθφλα 1.34 

Δηαιπία : fubiz         σεδιαζηήρ : Andreas Preis 
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Δηθφλα 1.35 

Δηαιπία : jobspapa          σεδιαζηήρ : jobspapa 
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Δηθφλα 1.36 

Δηαιπία : elle decoration     σεδιαζηήρ : elle decoration 

 

 

Δηθφλα 1.37 

Δηαιπία : homedit       σεδιαζηήρ : Doris Kisskalt 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2.  ΈΡΔΤΝΑ  ΑΓΟΡΑ. 

2.1   Έπεςνα αγοπάρ εμποπίος. 

 Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αγνξάο είλαη ε ζπιινγή θαη ε άληιεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ζηηο 

θπκαηλφκελεο ηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηηο πηζαλέο ειιείςεηο  

θαη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηελ αγνξά. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ:  

 Μαζεηηθέο.  

 Φνηηεηηθέο.  

 αινληνχ. 

 Δπαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. 

 Γηα κηθξνχ κεγέζνπο βηβιία ή γηα ρνληξνχο ηφκνπο.  

 Γηα θαθέινπο ή ζρέδηα. 

 Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο. 

 Πηπζζφκελεο σο πξνο ην χςνο ησλ ξαθηψλ. 

 Απνζπλαξκνινγνχκελεο ή ζηαζεξέο. 

 Ραθηέξεο επηηνίρηεο θαη δαπέδνπ. 

 

 Δπίζεο δηαθξίλνληαη ζε (κλειζηού ηύπος, ανοικηού ηύπος και 

μεικηού ηύπος βιβλιοθήκερ).  

 Η παξαθάησ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηηο ζρεδηα-

ζηηθέο ηάζεηο θαη θπκάλζεηο ηνπ εκπνξίνπ, ζε πξντφληα θαη ηηκέο. 

Οη θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ ηα παξαθάησ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη νη εμήο : 

Βιβλιοθήκερ: 

 Μνξηνζαλίδαο. 

 Μαζίθ μπιείαο.  

 θαιηζηήο καζίθ μπιείαο.  

 Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια. 

 Μεηαιιηθέο.  
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 Ωο δείγκα ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 βηβιηνζήθεο απφ 

ηηο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίεο, γλσζηψλ θαη κε εηαηξη-

ψλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν ηνπ επίπινπ. 

Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθε ε ρξήζε ησλ παξαθάησ 

πιηθψλ. 

 Μνξηνζαλίδεο 47, άξα πνζνζηφ 47%. 

 Μαζίθ μπιεία 24, άξα πνζνζηφ 24%. 

 Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια 12, άξα πνζνζηφ 12%. 

 Μαζίθ ζθαιηζηή μπιεία 9, άξα πνζνζηφ 9%.  

 Μεηαιιηθέο 8, άξα πνζνζηφ 8%. 

 

 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθχπηεη, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην πιηθφ ηεο 

κνξηνζαλίδαο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πιηθά ζχγθξηζεο.  

 

47% 

24% 

12% 

9% 

8% 

Υλικά 

Μοριοςανίδεσ 

Μαςίφ ξυλεία 

Mdf με υπενδεδυμζνα 
ξυλόφυλλα 

Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία 

Μεταλλικζσ 
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 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη, σο βαζη-

θή πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ.  

Βιβλιοθήκερ:  

 Μεηθηνχ ηχπνπ 48, άξα πνζνζηφ 48%. 

 Αλνηθηνχ ηχπνπ 33, άξα πνζνζηφ 33%. 

 Κιεηζηνχ ηχπνπ 19, άξα πνζνζηφ 19%. 

 

     

  

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, 

έρεη ζαλ πξνηίκεζε, ηηο βηβιηνζήθεο κεηθηνχ ηχπνπ ζαλ ρψξν 

απνζήθεπζεο βηβιίσλ.       

48% 

33% 

19% 

Τφποι Βιβλιοθήκησ 

Μεικτοφ τφπου 

Ανοικτοφ τφπου 

Κλειςτοφ τφπου 
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 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο 

ηηκέο αλά   . 

 Δπηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο ησλ αλαγξαθφκελσλ πιηθψλ 

(μαζίθ – ξςλόθςλλος) θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη 

ηα είδε ησλ μχισλ, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο, ηελ πνηφηεηα 

ησλ πιηθψλ πξνο θαηεξγαζία, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπ design 

θαη ησλ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ ηνπ επίπινπ. 

 Απφ 47 πξντφληα κνξηνζαλίδαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη απφ 90 - 170€ αλά   . 

 Απφ 24 πξντφληα καζίθ μπιείαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο 

θπκαίλνληαη απφ 90 - 300€ αλά   . 

 Απφ 12 πξντφληα mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια, δηα-

πηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 270 - 450€ αλά 

  . 

 Απφ 9 πξντφληα καζίθ ζθαιηζηήο μπιείαο, δηαπηζηψζεθε 

φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 700 - 1500€ αλά   . 

 Απφ 8 πξντφληα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, δηαπηζηψζεθε φηη 

νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 100 - 1000€ αλά   . 

 

 

 

 
90 - 170€   

47%  

90 - 300€ 
24% 

270 - 450€ 
12% 

700 - 1500€ 
       9% 

100 - 1000€ 
    8% 

Τιμζσ 

Μοριοςανίδεσ 

Μαςίφ ξυλεία 

Mdf με υπενδεδυμζνα ξυλόφυλλα 

Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία 

Μεταλλικζσ 
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 Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξαηεξνχκε φηη ην κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, έρεη ζαλ πξνηίκεζε ην 

πιηθφ ηεο κνξηνζαλίδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ ρακειφηεξε 

αγνξαζηηθή ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν.  

 

2.2  Γενικά ζςμπεπάζμαηα ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ. 

 ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ, παξαηεξήζακε φηη ηα πιένλ 
ρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη ε κνξηνζαλίδα, ην καζίθ 
μχιν, ην mdf κε ππέλδπζε μπιφθπιινπ, ην καζίθ ζθαιηζηφ μχιν 
θαη ην κέηαιιν.                                                                                                                                  
 Η πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θπκαίλεηαη θαηά πιεηνςε-

θία, θπξίσο ζε πιηθά ρακειφηεξνπ θφζηνπο, φπσο ε κνξηνζαλίδα 

(47%) έλαληη άιισλ αθξηβφηεξσλ [ καζίθ μχινπ (24%), mdf κε 

ππελδεδπκέλν μπιφθπιιν (12%), καζίθ ζθαιηζηφ μχιν (9%) θαη 

κέηαιιν (8%) ].  

 Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπ-

λαο, είλαη βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθά κνληέια εκπνξηθψλ θαηαιφ-

γσλ επηιεγκέλα κε ηπραίν ηξφπν γηα νξζφηεξε δεηγκαηνιεςία.   
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2.3    Μονηέλα και ηάζειρ μονηέπνος ζσεδιαζμού. 

 

     

Δηθφλα 2.1 Δηθφλα 2.2 

 

Δηαιπία : alittleshelfofheaven   Δηαιπία : cakechooser 

σεδιαζηήρ : alittleshelfofheaven    σεδιαζηήρ : cakechooser 

     

Δηθφλα 2.3 Δηθφλα 2.4 

 

Δηαιπία : Bookshelf                     Δηαιπία : bluesyemre 

 σεδιαζηήρ : alex johnson             σεδιαζηήρ : bluesyemre 
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Δηθφλα 2.5 Δηθφλα 2.6 

 

       Δηαιπία : bashooka                        Δηαιπία : mueblesmobelk6 

σεδιαζηήρ : bashooka                 σεδιαζηήρ : mueblesmobelk6 

 

     

Δηθφλα 2.7 Δηθφλα 2.8 

 

       Δηαιπία : thisiscolossal                     Δηαιπία : manners 

σεδιαζηήρ : Christopher Jobson    σεδιαζηήρ : manners 
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Δηθφλα 2.9 Δηθφλα 2.10 

 

   Δηαιπία : designrulz                          Δηαιπία : unicoitalia 

   σεδιαζηήρ : designrulz                    σεδιαζηήρ : unicoitalia 

     

Δηθφλα 2.11 Δηθφλα 2.12 

 

          Δηαιπία : wwno                                Δηαιπία : ilikegag 

   σεδιαζηήρ : Madhulika Sikka         σεδιαζηήρ : ilikegag 
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Δηθφλα 2.13 

 

Δηαιπία : book nerd 

σεδιαζηήρ : Laura Massey 

 

Δηθφλα 2.14 

 

Δηαιπία : iyume 

                                  σεδιαζηήρ : iyume 
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Δηθφλα 2.15 Δηθφλα 2.16 

 

Δηαιπία : jaybean                  Δηαιπία : Casa di Patsi 

 σεδιαζηήρ : jaybean                 σεδιαζηήρ : saba 

 

 

Δηθφλα 2.17 Δηθφλα 2.18 

 

  Δηαιπία : trendhunter             Δηαιπία : juicydecorationideas 

σεδιαζηήρ : Gil Haddi         σεδιαζηήρ : juicydecorationideas 
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Δηθφλα 2.19 

 

Δηαιπία : econdesign 

                              σεδιαζηήρ : econdesign 

 

 

 

Δηθφλα 2.20 Δηθφλα 2.21 

 

 Δηαιπία : hiddenlantern        Δηαιπία : boredpanda 

    σεδιαζηήρ : hiddenlantern       σεδιαζηήρ : boredpanda 
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Δηθφλα 2.22 

 

Δηαιπία : swiss-miss 

                              σεδιαζηήρ : swiss-miss 

     

Δηθφλα 2.23 Δηθφλα 2.24 

 

 Δηαιπία : finewoodworking              Δηαιπία : freshome 

   σεδιαζηήρ : finewoodworking        σεδιαζηήρ : freshome 
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Δηθφλα 2.25 

 

 Δηαιπία : designisthis 

                              σεδιαζηήρ : designisthis 
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Δηθφλα 2.26 

 

Δηαιπία : designisthis 

                              σεδιαζηήρ : designisthis 
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2.4   ςμπεπάζμαηα έπεςναρ αγοπάρ. 

 Μέζν ηεο έξεπλαο αγνξάο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη βηβιηνζήθεο απφ-

ηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θαη απαξαίηεην αληηθείκελν απνζήθεπ-

ζεο γηα θάζε ρψξν, πξνζδίδνληαο έλα μερσξηζηφ χθνο θαη αηζζε-

ηηθή ζην ρψξν. Η αλαιπηηθή έξεπλα γηα βηβιηνζήθε, απέδεημε φηη 

παξ’ φιε ηελ επξεία γθάκα ησλ ζρεκάησλ, ην ζέκα βηβιηνζήθε δελ 

έρεη αθφκα εμαληιεζεί. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα εμεξεχλε-

ζε θαη αλαδήηεζε κηαο γεσκεηξίαο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ εξγνλν-

κία θαη ηαπηφρξνλα επθνιία ρξήζεο θαη παξαγσγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. BRAINSTORMING. 

 

3.1  Βαζικέρ πποϋποθέζειρ πος ππέπει να ηηπεί η καηαζκεςή 

ηος επίπλος. 

 

 Βαζηζκέλνη ζε πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο εξγαζίαο, ζα θαζνξί-

ζνπκε αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο 

εμαξηάηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

• Η βηβιηνζήθε σο έπηπιν ρξεζηκεχεη γηα απνζήθεπζε βηβιίσλ 

θαη πεξηνδηθψλ.  

• Η ζηήξημή ηεο πξννξίδεηαη ζπλήζσο γηα ρξήζε δαπέδνπ ή 

ηνίρνπ.  

• πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ιηγφ-

ηεξν γηα εμσηεξηθνχο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θ.η.ι.). 

• Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε μχινπ ή παξάγσγσλ πιηθψλ 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, κε βαζηθνχο παξάγν-

ληεο ηελ σξαία αηζζεηηθή, ηελ νηθνινγία θαη ηελ νηθνλνκία. 

• Η βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ επθνιία ηνπ 

ρξήζηε, ηελ κεηαθνξά, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζπλαξκνιφ-

γεζή ηεο θαη, ηέινο κε δηαζηάζεηο αλάινγεο, πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξηβάιινληα ρψξν θαη κηα αη-

ζζεηηθή πνπ πξνζδίδεη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπλάκα θνκςφ-

ηεηα ζηνλ ρψξν. 
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3.2   Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ξύλος. 

 Σν μχιν απνηειεί έλα νξγαληθά απμαλφκελν, αληζνηξνπηθφ θαη 

αλνκνηνγελέο πιηθφ. Τπάξρνπλ 3.000 – 4.000 ρηιηάδεο είδε θπηψλ 

πνπ παξάγνπλ μχιν θαηάιιειν γηα θάζε ρξήζε. 

 

Σα πλεονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : 

 Δίλαη αηζζεηά αζπλαγψληζην πιηθφ σο πξνο ηελ φξαζε θαη 

ηελ αθή. 

 Δίλαη δηαζέζηκν ζε κεγάιε πνηθηιία αληνρψλ ζε ζρέζε κε ην 

βάξνο αιιά θαη ρξσκάησλ, πθήο θαη ζρεδίαζεο. 

 Δίλαη κνλσηηθφ ζηελ ζεξκφηεηα θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. 

 Έρεη θαιέο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. 

 Γελ νμεηδψλεηαη. 

 Η θαηεξγαζία ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε ρακειή θαηαλά- 

ισζε ελέξγεηαο. 

 Η ζχλδεζή ηνπ κε ( κεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο ή ζπγθνιιεηηθέο 

) είλαη εχθνιε. 

 Βξίζθεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη αλαλεψζηκε πξψηε 

χιε. 

 Γελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ, γηαηί απνζπληίζεηαη θάησ απφ 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

Σα μειονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : 

 Δίλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ. 

 Ρηθλψλεηαη θαη δηνγθψλεηαη κε απψιεηα ή πξφζιεςε πγξα- 

ζίαο αλάινγα. 

 Δίλαη αληζφηξνπν πιηθφ. 

 Καίγεηαη θαη ζαπίδεη. 

 Έρεη κεηαβιεηή δνκή θαη ηδηφηεηεο. 

 Η παξαγσγή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΙΣΑΡΙΜΑ ΙΓΔΩΝ. 

 

4.1    Απσικά ζσέδια. 

 

 

θίηζν 4.1 

 

 Φσηηζηηθφ δαπέδνπ, ξπζκηδφκελεο γσλίαο  θσηηζκνχ LED, απνηε-

ινχκελν απφ δηαθνζκεηηθά θνξκνηεκάρηα μχινπ δηαγψληαο ηνκήο 

45   , ηνπνζεηεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε θάζεηε δηάηαμε. Σα άθξα ηεο 

ζηήιεο είλαη απφ πθή ιάθαο, ελψ ε βάζε ηνπ απνηειείηαη απφ 

ξνδέια καζίθ μπιείαο. 
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θίηζν 4.2 

 

 Σξαπεδάθη ζαινληνχ ζθαθηέξα, κε ζηνηρεία καζίθ μχινπ θαη πθή 

γπαιηζηεξήο ιάθαο, δηακνξθσκέλν κε επηθάλεηα απφ ηξηζδηάζηαηε 

φςε ηεηξαγψλσλ, φπνπ δεκηνπξγεί ην παηρλίδη δχν επηπέδσλ αλά-

κεζα ζηνπο δπν ρξσκαηηζκνχο, κε αλάγιπθα γξάκκαηα ( αξίζκε-

ζεο ) θαη ζπξηάξηα απνζήθεπζεο πηνληψλ. 
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θίηζν 4.3 

 Μπνπθέο ζαινληνχ κε πφδη ζηήξημεο, απνηεινχκελν απφ θακπχ-

ια ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ, ηερλνινγίαο corian. 

    

 

θίηζν 4.4 

 Βηβιηνζήθε γξαθείν, απνηεινχκελε απφ πηπζζφκελε επηθάλεηα 

γξαθείνπ πξνζαξκνζκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη απνζπψκελν 

ζθακπφ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο. Σα ξάθηα ηεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλα δηαγψληα δηαπεξλψληαο ην εμσηεξηθφ ηεο πιαί-

ζην, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ ρψξν απνζήθεπζεο. 
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θίηζν 4.5 

 

 χλζεζε βηβιηνζήθεο πνπ δεκηνπξγεί έλα παηρλίδη ζπκκεηξίαο 

αλάκεζα ζε ξάθηα θαη θιεηζηά θνπηηά απνζεθεχζεσο, ζηεξηδφκελα 

πάλσ ζε  αλνηρηφ πιαίζην. 
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θίηζν 4.6 

 

 Βηβιηνζήθε απνηεινχκελε απφ αθαλφληζηε δηάηαμε ζθελψλ, πνπ 

δηαπεξλνχλ ην εμσηεξηθφ ηεο πιαίζην, ιεηηνπξγψληαο ζαλ επη-

πιένλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη κε ζπξηάξηα πνπ πιαηζηψλνπλ ην 

εζσηεξηθφ ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ επίπεδεο επηθάλεηεο 

απνζήθεπζεο.  
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θίηζν 4.7 

 

 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ, απνηεινχκελε απφ γεσκεηξηθά 

πιαίζηα ελσκέλα κεηαμχ ηνπο έρνληαο σο ζθεπηηθφ ηελ ζχλδεζε 

ησλ θξίθσλ. Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη έλα θαιαίζζεην παηρλίδη  δηα-

θνξεηηθψλ ηφλσλ θαη ρξσκαηηζκψλ αλάκεζα ηνπο έρνληαο σο 

επηπιένλ ζεκείν ζηήξημεο ηεο θαηαζθεπήο κία αλνμείδσηε ζσιή-

λα . 
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θίηζν 4.8 

 

 Βηβιηνζήθε παγθάθη, κε πξνζαξκνζκέλν κεραληζκφ θαζηάληαο 

ζηα δχν άθξα ηεο βάζεο γηα ειεγρφκελν άλνηγκα θαη θιείζηκν 

αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε. ε φξζηα ζέζε βιέπνπκε φηη 

δεκηνπξγνχληαη ξάθηα απνζήθεπζεο ελψ ζην άλνηγκά ηνπ, δεκηνπ-

ξγεί ηξαπεδάθη πιαηζησκέλν απφ δπν παγθάθηα ελαιιάμ. 
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θίηζν 4.9 

 

 Κξεκαζηή ζπξηαξηέξα θνζηνχκη, απνηεινχκελε απφ ξάθη πηα-

ζκέλν κε ληίδεο γηα ζηήξημε ηεο ζπξηαξηέξαο θαη ζηαζεξνπνίεζεο 

ηεο, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ βέξγα θξέκαζεο ξνχρσλ  

θαη ην θχξην κέξνο ηεο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζπξηάξηα πνπ 

ζπκίδνπλ φςε γακπξηάηηθνπ θνζηνπκηνχ. 
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θίηζν 4.10 

 

 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απνηεινχκελν απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ε-

λσκέλα κεηαμχ ηνπο, ζε ζρεκαηηζκφ νξηδφληηνπ ( S ). Βαζηδφκελν 

ζε έλα εθθεληξηθφ παηρλίδη ρξσκάησλ αλάκεζα ζε επζείεο επη-

θάλεηεο θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 
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θίηζν 4.11 

 

 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθν-

ξεηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζηάζεσλ ελζσκαησκέλα κεηαμχ ηνπο κε α-

θαλφληζην ηξφπν, έρνληαο σο βάζε ζηήξημήο ηνπο κία ζπξηαξηέξα. 

Σν παηρλίδη αληίζεζεο ρξσκάησλ κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ δίλεη αθφ-

κα κία μερσξηζηή λφηα ζηελ ζχλζεζε. 
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θίηζν 4.12 

  

 Παγθάθη εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ξακπνηέ καζίθ μπιεία ζε ζπλδπ-

αζκφ κε γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο ιάθαο θαη  πξνζαξκνζκέλνπο ρψ-

ξνπο απνζήθεπζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο θαη  ηνπ ηξαπε-

δηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ελζσκαησκέλεο αλνηγφκελεο πφξηεο ( θα-

πάθηα ). 
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θίηζν 4.13 

 

 Πηπζζφκελν θάζηζκα ξαθηέξα, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν, ηελ 

ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη δηαθνξεηηθψλ 

δηαθνζκεηηθψλ φςεσλ θαη ρξσκάησλ κεηαμχ ηνπο. 
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θίηζν 4.14 

 Γξαθείν απνηεινχκελν απφ ρψξνπο απνζεθεχζεσο, πιεθηξνιν-

γίνπ θαη lap top ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ζπξηαξηέξαο ελζσκαησ-

κέλεο ζην θάησ δεμηφ ηνπ κέξνο. Δίλαη βαζηζκέλν ζε κηα ιεηηνπξγη-

θή, ζρεδηαζηηθή άπνςε αθκψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ.    

 

θίηζν 4.15 

 Σξαπεδάθη ζαινληνχ, απνηεινχκελν απφ έλα ζπλδπαζκφ επη-

θαλεηψλ μχινπ θαη κεηάιινπ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ επηπιένλ 

ρψξνο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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θίηζν 4.16 

 

 Σξαπεδάθη ζαινληνχ καίαλδξνο, ζπλδπάδεη κία κνληέξλα αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα θιαζζηθή γξακκή, απνηεινχκελε απφ ζηνηρεία κεηάι-

ινπ θαη μχινπ. Η επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

αλάγιπθν ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, φπσο θαη ηα πφδηα ζηήξημεο ηνπ. 
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4.2    Δπιλογή ιδέαρ ππορ ανάπηςξη ( ΦΗΝΑ ). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θίηζν 4.17 

 

 Μπνπθέο ζαινληνχ, απνηεινχκελνο απφ δχν ζθήλεο πνπ δηαπε-

ξλνχλ θάζεηα ην θάησ απνζεθεπηηθφ κέξνο ηνπ επίπινπ δεκηνπ-

ξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα πφδηα ζηεξίμεψο ηνπ. Σν πάλσ κέξνο 

ηνπ απνηειείηαη απφ γπάιηλα ξάθηα ελψ ε βάζε ηνπ απφ ζπξηάξη 

κε ηελ φςε γπάιηλεο ζθαθηέξαο. 
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θίηζν 4.18 

 

 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απφ απνζπψκελεο ζθήλεο γηα επθνιφηεξν 

κνληάξηζκα θαη κεηαθνξά. Η επηθάλεηά ηνπ απνηειείηαη απφ ηδάκη 

ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε δπν γθηληζηέο αληίζηνηρα ησλ ζθελψλ.  
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θίηζν 4.19 

 

 Γξαθείν, απνηεινχκελν απφ δχν ζθήλεο αληίζεηα ηνπνζεηεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο, πνπ δηαπεξλνχλ ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ θαη 

ρξεζηκεχνπλ σο πφδηα ζηήξημεο. Σν δεμηφ πφδη ηνπ γξαθείνπ δηα-

ζέηεη δεχηεξε νξηδφληηα επηθάλεηα γηα ηελ ζηήξημε νζφλεο Η/Τ ή 

θάπνηνπ άιινπ αληηθεηκέλνπ. 
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θίηζν 4.20 

 

 Βηβιηνζήθε, απνηεινχκελε απφ θάζεηε θαη αθαλφληζηε δηάηαμε 

ζθελψλ ηνπνζεηεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δηαπε-

ξλνχλ ε κία ηελ άιιε. Σηο ζθήλεο πιαηζηψλνπλ δχν νξηδφληηα επί-

πεδα ( βάζε – νξνθή ) θαη ην εζσηεξηθφ ηεο εκπεξηέρεη ζπξηάξηα 

απνζήθεπζεο αληηθεηκέλσλ. 
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θίηζν 4.21 

 

 Βηβιηνζήθε κε εζσηεξηθφ ζρήκα, δηαηάμεσο θιαδηψλ δέλδξνπ. 

Απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο επηθάλεηεο ( βάζε – νξνθή ) θαη 

δχν θάζεηεο ζθήλεο, ηνπνζεηεκέλεο αληίζεηα κεηαμχ ηνπο δεκηνπ-

ξγψληαο έηζη κία θαιαίζζεηε ζπκκεηξία ζην έπηπιν. Οη ζθήλεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπκίδνπλ θιαδηά δέλδξνπ ηα νπνία δηαπεξλνχλ 

ηα πιατλά ηεο κε θνκςφ θαη ζπλάκα δπλακηθφ ηξφπν. 
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4.3  Ανάπηςξη ηελικήρ ιδέαρ ( βιβλιοθήκη με κύπιο παπάγονηα 

ηην ζθήνα ). 

 

θίηζν 4.22 

 

Μπξνζηηλή Όςε βηβιηνζήθεο. 
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                                θίηζν 4.23                        θίηζν 4.24 

 

                Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε     Πιάγηα Γεμηά Όςε  

Βηβιηνζήθεο.                 Βηβιηνζήθεο. 

 

 



Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ 
 

Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 64 
 

 

 

θίηζν 4.25 

 

Πάλσ Όςε Βηβιηνζήθεο. 

 

 

θίηζν 4.26 

 

Κάησ Όςε Βηβιηνζήθεο. 
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θίηζν 4.27 

 

Αμνλνκεηξηθή Όςε Βηβιηνζήθεο. 
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4.4    Έπεςνα ςλικών. 

 Μεηά ηελ θαηάιεμε ηεο ηειηθήο ηδέαο θαη έρνληαο δηακνξθσζεί ε 

ηειηθή κνξθή ηνπ επίπινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα αγνξάο 

πιηθψλ, κε θχξην παξάγνληα ην μχιν θαη παξάγσγσλ πιηθψλ ηνπ, 

πνπ έρεη σο θχξην κέιεκα ηελ εχθνιε θαηεξγαζία θαη ην θζελφ 

αγνξαζηηθφ θφζηνο. 

 Σν θηλίξηζκα ηνπ επίπινπ επηιέρηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

νηθνινγηθά πξντφληα βαθήο ( βεξλίθηα λεξνχ ). 

 Με ηο πέπαρ ηηρ έπεςναρ επιλέσθηκαν ηα παπακάηυ ςλικά 

καηαζκεςήρ ηος επίπλος : 

  Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο ή M.D.F. 

  Ξπιφθπιιν. 

 4.5 Ανάλςζη ςλικών. 

 Ινοπλάκα μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. : Πξντφλ μχινπ κε 

κνξθή πιάθαο απφ ίλεο ή ζπζζσκαηψκαηα ηλψλ μχινπ ή 

άιιεο ιηγληλνθπηηαξηθήο πξψηεο χιεο, ππθλφηεηαο 0,40 – 

0,80 g/c  . 

 Ξςλόθςλλα : Σα μπιφθπιια είλαη ιεπηά θχιια μχινπ 

πάρνπο ζπλήζσο 0,5 – 3 mm αιιά θαη κέρξη 8 – 10 mm. 

Απνηεινχλ ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαγσγή αληηθνιιεηψλ ( θφληξα πιαθέ ). Υξεζηκνπνηνχ-

ληαη επίζεο γηα επέλδπζε κνξηνζαλίδσλ, ηλνζαλίδσλ θαη 

άιισλ μπινπιαθψλ. Γηαθξίλνληαη ζε θνηλά θαη δηαθνζκεηηθά. 

 

              

                       Δηθφλα 4.28         Δηθφλα 4.29 
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 Πλεονεκηήμαηα ινοπλάκαρ μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. 

 Σν M.D.F. παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηθαηνιν-

γνχλ ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ : 

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη μχιν κηθξήο αμίαο θαη 

ππνιείκκαηα άιισλ ρξήζεσλ. 

 Σν εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφ. 

 Δίλαη έλα πξνηφλ μχινπ νκνηνγελέο θαη ηζφηξνπν ρσξίο 

ζθάικαηα. Οη εγθάξζηεο ηνκέο ηνπ είλαη ζπλεθηηθέο θαη ιείεο. 

Οη πιάθεο M.D.F. θαηεξγάδνληαη εχθνια κε θξέδα, ηφξλν, 

ζβνχξα, παληνγξάθν θαη γπαιφραξην. Δίλαη εχθνιε ε 

δεκηνπξγία δηαθφξσλ πξνθίι ζηηο εγθάξζηεο ηνκέο ( ζφθνξα 

) θαη ε θαηεπζείαλ βαθή ηνπο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

επέλδπζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κνξηνπιάθεο. ηηο επίπε-

δεο επηθάλεηεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αλάγιπθεο 

παξαζηάζεηο θαη ζρεδηάζεηο κε ζθάιηζκα. 

 Η επέλδπζε ηνπ γπκλνχ M.D.F. κε δηαθνζκεηηθά θχιια 

θαπιακά, κειακίλεο, PVC θ.α είλαη επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε 

άιιεο μπινπιάθεο ( κνξηνζαλίδεο, θφληξα πιαθέ ). 

 Σν M.D.F. μερσξίδεη απφ ηηο ηλνπιάθεο πγξήο κεζφδνπ γηαηί 

παξνπζηάδεη εζσηεξηθή θαη επηθαλεηαθή ζπλνρή, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε ζπγθφιιεζε κε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο. 

 Σν M.D.F. ππεξηεξεί ή είλαη ηζνδχλακν ζε ζρέζε πξνο ηηο 

κνξηνζαλίδεο ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή ζε θάκςε, ζε εθειθπ-

ζκφ θαη ηελ αληνρή ζε εμαγσγή βίδαο.             

  Σα πιενλεθηήκαηα απηά θαζηζηνχλ ην M.D.F. έλα επθαηέξγαζην 

πιηθφ, κε ηεξάζηηεο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε αηζζεηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή αμία θαη κε κεησκέλν θφζηνο θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε 

πξνο άιιεο μπινπιάθεο. 
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Πλεονεκηήμαηα ξςλοθύλλυν. 

 Αλαθαηαλνκή θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ηνπ ζπκπαγνχο 

μχινπ ( ξφδνη, ζηξεςνίληα θ.ι.π.) έηζη ψζηε απηά δελ επηθε-

ληξψλνληαη ζε κηα ζέζε φπσο ζηελ πξηζηή μπιεία. 

 Με ηελ πνηνηηθή ηαμηλφκεζε ησλ μπινθχιισλ, επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά πξντφληνο κε ηνπνζέηεζε μπινθχι-

ισλ πςειήο αληνρήο ζηελ επηθάλεηα. 

 Σν πξντφλ παξνπζηάδεη θαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηε κεραληθή 

αληνρή. 

 Καιχηεξε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα κε απμνκεηψζεηο πγξα-

ζίαο, απνπζία ζηξεβιψζεσλ θαη ξαγαδψζεσλ. 

 Η ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ επηηπγράλεη θαιχηεξε εθκεηάι-

ιεπζε ηεο πξψηεο χιεο ησλ θνξκνηεκαρίσλ. 

 Οη ξαγάδεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

μπινθχιισλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαζηζηνχλ εχθνιν ηνλ 

εκπνηηζκφ ηνπο κε πξνζηαηεπηηθέο νπζίεο. 

 

 

Οικολογικά βεπνίκια νεπού. 

 Οηθνινγηθφ, απνθαινχκε έλα βεξλίθη ην νπνίν είλαη θαλεξά θηιηθφ 

πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Απηφ ην αληηιακβαλφκαζηε 

απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ κε ην δέξκα, απφ ηελ νζκή ηνπ, απφ 

ηελ επθνιία θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Οη δηαθνξέο ηνπ απφ ηα ζπκβαηηθά 

βεξλίθηα δελ είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ φζν ζηηο 

ηδηφηεηεο θαη ζηελ αληνρή ηνπ. Δπίζεο είλαη ζχκθσλν κε ηηο νδε-

γίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ηηο Πηεηηθέο Οξγαληθέο 

Δλψζεηο, γλσζηέο σο ΠΟΔ ή VOC πνπ εθπέκπνληαη σο αέξηα απφ 

νξηζκέλα πγξά θαη ζηεξεά. Σν φξην απηφ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηηο 

νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα φια ηα βεξλίθηα.  
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Πλεονεκηήμαηα : 

 Παξέρνπλ ηδηφηεηεο φπσο δεμηνηξνπηθφηεηα ( απνθπγή ησλ 

δαθξχσλ θαη ηξεμίκαηα ). 

 Αηκνδηαπεξαηφηεηα.  

 Μεγαιχηεξε θαιππηηθφηεηα.  

 Δπθνιφηεξν ηξίςηκν. 

 Απνθπγή θηηξηλίζκαηνο.  

 Ιζρπξφηεξα θίιηξα UV.  

 Γπλαηφηεηα ηζνζηάζκηζεο ζε πεξίπησζε ξεηνπζαξίζκαηνο ( 

δειαδή ζε πεξίπησζε επηδηφξζσζεο δελ εκθαλίδεηαη « θα-

βαιίθεκα » ).  

 Ο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ θαηαιχηε θαη δηαιπηηθφ γηα 

ηελ θαηάιπζε θαη ηελ αξαίσζε ησλ βεξληθηψλ ( δεδνκέλνπ 

φηη είλαη ελφο ζπζηαηηθνχ θαη αξαηψλνληαη κε πφζηκν λεξφ ).  

 Όζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο, ηα βεξλίθηα λεξνχ έρνπλ ηε γεκη-

ζηηθφηεηα ελφο βεξληθηνχ πνιπνπξεζάλεο θαη ηελ ηαρχηεηα 

ζηεγλψκαηνο, ηε δηαχγεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ελφο αθξπ-

ιηθνχ βεξληθηνχ ( απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο κε έλα κφλν 

πξντφλ αληηθαζηζηά δχν πξντφληα, εμαθνινπζψληαο λα έρεη 

ηα ίδηα, αλ φρη θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ. 

 

5.1 Οπθομεηπικέρ ότειρ. 

 

 

Δηθφλα 5.1 

 

Ιζνκεηξηθή Όςε. 
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Δηθφλα 5.2  Δηθφλα 5.3 

 

                 Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε.          Πιάγηα Γεμηά Όςε. 
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Δηθφλα 5.4 

 

   Δκπξφζζηα Όςε. 
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Δηθφλα 5.5 

 

Πίζσ Όςε. 
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Δηθφλα 5.6 

 

Κάηνςε. 
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5.2 Βήμαηα ζςναπμολόγηζηρ. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.7 

 

 

 Αθνχ έρνπλ θνπεί θαη ζπγθνιιεζεί ηα ηεκάρηα ην θαζέλα μερσ-

ξηζηά, απνθηψληαο ηηο ηειηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, έρνπλ θηάζεη ζην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο ( κνληάξηζκα ). 
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Δηθφλα 5.8 

 

 Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο βηβιηνζήθεο επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ρξήζε κεηαιιηθψλ θεξακηψλ, πνπ πξνζαξκφδνληαη, ρσλεπηά, 

βηδσηά ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο. 
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Δηθφλα 5.9 

 

 Οινθιήξσζε κνληαξίζκαηνο πιαηζίνπ κε ρξήζε θαηζαβηδηνχ, 

απνηεινχκελν απφ ηα επηκέξνπο ηεκάρηα, ηεο βάζεο, ηεο νξνθήο 

θαη ησλ δχν πιατλψλ. 
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Δηθφλα 5.10 

 

 Σνπνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή μχιηλσλ ζθελψλ ζην πιαίζην ηεο 

βηβιηνζήθεο. Οη ζθήλεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο 

κε ζεηξά πξνζαξκνγήο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ. Η ζηα-

ζεξνπνίεζε ησλ ζθελψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο ηειεπηαίαο ζθήλαο πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ( 

ηεξκαηηθφ ).  
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5.3   Καηαζκεςή βιβλιοθήκηρ. 

ηάδηα παξαγσγήο ( νξνθήο, βάζεο, πιατλψλ ) : 

 Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφ-

ηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. × 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. 

 Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφ-

ξθσζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο 

θαηεξγαζία. 

 Καηεξγαζία ηεκαρίσλ ζηελ ζβνχξα, γηα δηακφξθσζε δηαη-

ξνχκελνπ πξνθίι. 

 Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο ηαρείαο πήμεσο ( 

Atlacol ) θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξέζα γηα νινθιήξσζε ηεο 

θφιιεζεο. 

 Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο, κε ηελ 

ρξήζε παινράξηνπ. 

 Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, 

πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ηξία ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ( 

ην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο, ηνπ ηξηςίκαηνο θαη ηνπ ηειηθνχ 

ρξσκαηηζκνχ πθήο γπαιηζηεξήο ιάθαο ).   

 

 ηάδηα παξαγσγήο ζθήλαο. 

 Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφ-

ηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. × 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. 

 Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφξθσ-

ζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο 

θαηεξγαζία. 

 Καηεξγαζία ηεκαρίσλ κε ρξήζε πιάλεο, γηα ηελ δεκηνπξγία 

θάιηζνπ ηνπ πξνθίι, γσλίαο 45   . 

 Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο βξαδείαο πήμεσο ( 

Atlacol ) θαη ζπγθξάηεζε ηνπο κε ηελ ρξήζε θαξθηψλ. 

 Αθαίξεζε θαξθηψλ θαη θφιιεζε μπινθχιισλ πθήο θπζηθνχ 

wenge, ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηεκαρίσλ κε ρξήζε ζθηθηήξσλ. 

Η θφιιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θφιια PROTOVIL R 84 

PAGLIERINO γηα ρξήζε πξέζαο. 
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 Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο θαη ζην-

θάξηζκα ζθαικάησλ ηνπ μπινθχιινπ. 

 Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, 

φπνπ πεξλνχλ δηαδνρηθά απφ ηα ζηάδηα ( ηξηςίκαηνο θαη ε-

κπνηηζκφ θεξηνχ ). 

     

Δηθφλα 5.11 Δηθφλα 5.12 

 

Δηθφλα 5.13 

 

Δηθφλα 5.14 
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Εικόνα 5.15  Δηθφλα 5.16 

 

 

Δηθφλα 5.17 
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Δηθφλα 5.18 Δηθφλα 5.19 

 

 

Δηθφλα 5.20 
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Δηθφλα 5.21 Δηθφλα 5.22 

 

 

Δηθφλα 5.23 
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Δηθφλα 5.24 Δηθφλα 5.25 

 

Δηθφλα 5.26 
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Δηθφλα 5.27 Δηθφλα 5.28 

 

 

Δηθφλα 5.29 
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Δηθφλα 5.30 Δηθφλα 5.31 

 

     

Δηθφλα 5.32 Δηθφλα 5.33 
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Δηθφλα 5.34 Δηθφλα 5.35 

 

 

Δηθφλα 5.36 
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                    Δηθφλα 5.37                                           Δηθφλα 5.38 

 

 

 

Δηθφλα 5.39 
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                   Δηθφλα 5.40                                              Δηθφλα 5.41 

 

 

Δηθφλα 5.42 
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                     Δηθφλα 5.43                                            Δηθφλα 5.44 

 

 

Δηθφλα 5.45 
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                    Δηθφλα 5.46                                            Δηθφλα 5.47 

 

 

Δηθφλα 5.48 
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                     Δηθφλα 5.49                                           Δηθφλα 5.50 

 

 

Δηθφλα 5.51 
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                       Δηθφλα 5.52                                       Δηθφλα 5.53  

 

 

Δηθφλα 5.54 
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                    Δηθφλα 5.55                                             Δηθφλα 5.56 
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Για ηην παπαγυγή ηηρ βιβλιοθήκηρ γίνεηαι η σπήζη ηυν 

παπακάηυ ςλικών : 

 Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο 68%. 

 Ξπιφθπιιν 21%. 

 Λνηπά πιηθά 11%. 

 

 654.200     ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο 

είλαη M.D.F. θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

10.420.000    . 

 252.000     ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο 

είλαη μπιφθπιιν θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

2.520.000    . 

 

Δλδεηθηηθή ηηκή θαηαζθεπήο : 650€. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαηαζθεπήο θαη εξγαηηθά. 

68% 

21% 

11% 

Πίνακασ υλικών χρήςησ 

Ινοπλάκα μζςησ πυκνότητασ 

Ξυλόφυλλο 

Λοιπά υλικά 
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6.  ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. 

 Η βηβιηνζήθε ζπλδπάδεη θαιαηζζεζία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δπλακη-

θφηεηα, κέζσ ηεο πξσηφηππεο ζρεδηαζηηθήο ηεο άπνςεο. Σα έλην-

λα λεξά ησλ ζθελψλ, ραξίδνπλ κία άγξηα πθή θαη φςε ησλ επηθα-

λεηψλ ηνπο, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γπαιηζηεξά ιεπθά πιαίζηα 

αλαδεηθλχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη γξακκέο ηεο. Σν εζσηεξηθφ 

ηεο είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ δηάηαμε θιαδηψλ δέλδξνπ, ραξί-

δνληαο έηζη έλα μερσξηζηφ κνηίβν θαη κηα νηθνινγηθή άπνςε θαη 

δηάζεζε ζηνλ ρψξν.  

Η κνξθή ηεο είλαη κειεηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αλζξσ-

πνκεηξίαο θαη εξγνλνκίαο. Η θαηαζθεπή ηεο είλαη κειεηεκέλε έηζη 

ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ αγνξαζηή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηαθνξάο 

ηεο, φπσο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζήο ηεο ( κνληάξηζκα ). Οη ζπλδέ-

ζεηο ησλ ηεκαρίσλ ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θεξάκηα ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάινγεο ζέζεηο ηνπο θαη θάλνπλ 

αθφκα πην γξήγνξε ηελ ζπλαξκνιφγεζε κε ηελ ρξήζε κφλν ελφο 

θαηζαβηδηνχ. Με ην πέξαο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πιαηζίνπ ην-

πνζεηνχληαη κε ζεηξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ νη ζθήλεο, 

θιεηδψλνληαο θαη ζηαζεξνπνηψληαο ηεο κε ηελ ηειεπηαία ζθήλα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηεξκαηηθφ.  

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

γηα ηνπνζέηεζε βηβιίσλ είλαη έηζη κειεηεκέλνη ψζηε λα ρσξάλε 

βηβιία παληφο ηχπνπ θαη κεγέζνπο. Η θαηαζθεπή είλαη θηηαγκέλε 

έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε ρξήζε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ε 

κεηαθίλεζή ηεο ζηνλ ρψξν. 

 Η πξφηαζε κε βάζε ηελ έξεπλα αγνξάο δελ θπθινθνξεί ζην 

εκπφξην. 

 ηελ θαηαζθεπή ηεο γίλεηαη ρξήζε, ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηνο, 

δηαθνζκεηηθψλ μπινθχιισλ θαη θάπνησλ κεηαιιηθψλ βνεζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο θεξάκηα ζπλδέζεσο. Σν θάζε πιηθφ είλαη ηνπνζε-

ηεκέλν ζηελ θαηάιιειε ζέζε, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδί-

δεη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ θάζε πεξί-

πησζε.  
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 Οη ρξσκαηηθνί ηεο ζπλδπαζκνί είλαη έηζη επηιεγκέλνη ψζηε ηα κν-

λφρξσκα ηκήκαηα λα θάλνπλ αληηιεπηή ηε κνξθή ηνπο, ζην 

πιαίζην ηεο γπαιηζηεξήο ηνπο επηθάλεηαο κέζα απφ ηηο αληαλαθιά-

ζεηο θαη ηηο ζθηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Σα πιηθά ρξήζεο αιιά θαη ην ηειηθφ ηεο θηλίξηζκα, κέζσ θαηεξγα-

ζηψλ βαθήο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πξψηεο 

χιεο θαη βεξλίθηα βαθήο νηθνινγηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζηζηψ-

ληαο έλα έπηπιν θηιηθφ πξνο ηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ πεξηβάιινλ 

ρψξν ηνπ. 
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7.   ΠΗΓΔ . 

7.1    Βιβλιογπαθία . 

Καθαξάο Ι. 2008 , Σερλνινγία μχινπ Ι , ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα 

Καξδίηζα , Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη 

Δπίπινπ . 

Καθαξάο Ι. 2004 , Σερλνινγία μχινπ ΙΙ , ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα 

Καξδίηζα , Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη 

Δπίπινπ . 

7.1    Ιζηόηοποι .  

www.wikipedia.org                     www.epiplaspitiou.eu 

www.bestprice.gr                        www.elledecoration.com 

www.boredpanda.com               www.plaisio.gr  

www.designplaza.gr                    www.1stdids.com 

www.epipleon.gr www.mueblesmodelk6.es 

www.wfdt.teilar.gr www.devetibalda.com 

www.dornob.com                       www.jaybean.com 

www.homedit.com 

www.juicydecorationideas.com 

www.restorationhardware.com 

www.digsdigs.com 

www.manners.com 

www.unicoitalia.it 

www.thebellacottage.com 

www.freshome.com 
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http://www.juicydecorationideas.com/
http://www.restorationhardware.com/
http://www.digsdigs.com/
http://www.manners.com/
http://www.unicoitalia.it/
http://www.thebellacottage.com/
http://www.freshome.com/
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