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ΠΛΗΡΩ ΕΞΟΠΛΙΜΕΝΟΙ ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΚΟΙ,
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΑ ΧΕΔΙΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑ

FULLY EQUIPPED PREFABRICATED HOUSES, INNOVATIVE
DESIGNED FROM OUR COMPANY

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΚΟΤ
ΕΜΒΑΔΟ: 25 m2
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΙΚΙΚΟΤ
 Πλαϊνά μζρθ από πάνελ πολυουρεκάνθσ πάχουσ 50 mm.
 Οροφι από δφο επίπεδα. Πρϊτο επίπεδο από πάνελ πολυουρεκάνθσ
πάχουσ 50 mm και το δεφτερο και εξωτερικό επίπεδο από αςφαλτοκεράμιδα
 Πάτωμα από τρία επίπεδα. Πρϊτο επίπεδο από πάνελ πολυουρεκάνθσ
πάχουσ 50 mm, το δεφτερο επίπεδο από φφλλα MDF πάχουσ 16 mm και το
τρίτο και τελικό πάτωμα από ξφλα laminate
 Εξωτερικζσ γωνιακζσ «τιράντεσ» από γωνία διατομισ L 100x8 mm
 Εςωτερικζσ ενιςχφςεισ από λαμαρίνα πάχουσ 3 mm γαλβανιηζ
 Γαλβανιςμζνο εν κερμϊ κατάςτρωμα από ελάςματα πάχουσ 3 mm
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
 Γενικόσ θλεκτρολογικόσ πίνακασ με ρελζ διαρροισ
 Υποπίνακασ δωματίου
 5 εςωτερικά φωτιςτικά φκορίου
 4 εξωτερικά φωτιςτικά φκορίου
 13 πρίηεσ εςωτερικζσ
 2 πρίηεσ εξωτερικζσ
 2 πρίηεσ τθλεόραςθσ
 2 πρίηεσ τθλεφϊνου
 1 πρίηα εξωτερικι βιομθχανικοφ τφπου για τθν παροχι
 2 πρίηεσ εξωτερικζσ βιομθχανικοφ τφπου για τθ ςφνδεςθ των οικίςκων
μεταξφ τουσ
ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ
 Πόρτα ειςόδου με κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα
 Παράκυρα από κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα
 Παράκυρο W.C. από κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα
 Συρόμενθ πόρτα επικοινωνίασ δωματίων
 Πόρτα W.C.
ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
 Δεξαμενι νεροφ χωρθτικότθτασ 500 lt
 Πιεςτικό νεροφ
ΚΟΤΖΙΝΑ ΟΙΚΙΚΟΤ
 Ζπιπλο κουηίνασ
 Ηλεκτρικι κουηίνα
 Ψυγείο
 Θερμοςίφωνο κουηίνασ
 Αποροφθτιρασ

W.C. ΟΙΚΙΚΟΤ
 Λεκάνθ
 Νιπτιρασ
 Λουτιρασ
 Θερμοςίφωνασ
 Κακρζπτθσ
ΚΑΘΙΣΙΚΟ
 Καναπζσ – κρεβάτι
 Τραπεηάκι ςαλονιοφ
 Τραπεηάκι κουηίνασ
 4 καρζκλεσ
 A/C 9000 BTU LG Inverter
ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ
 Διπλό κρεβάτι
 Μονό κρεβάτι
 Κομοδίνο
 Ντουλάπα
 A/C 9000 BTU LG Inverter

 ΣΙΜΗ: 17900 €
Η ανωτζρω τιμι περιλαμβάνει τον προαναφερόμενο
εξοπλιςμό, Φ.Π.Α. 24 % και αφορά παράδοςθ του οικίςκου
ςτθν ζδρα μασ. Για ειδικζσ καταςκευζσ, παρακαλώ
επικοινωνιςτε μαηί μασ.

TECHNICAL DESCRIPTION OF PREFABRICATED HOUSE
AREA: 25 m2
CONSTRUCTION OF THE PREFABRICATED HOUSE








Side parts of 50 mm thick polyurethane panels
Ceiling of two levels. First level of 50 mm thick polyurethane panels and the
second and external consisted of shingles
Floor consisted of three levels. First level of 50 mm thick polyurethane
panels, the second level of MDF sheets 16 mm thick and the third and final
floor of laminate wood
External corner "braces" section of angle L 100x8 mm
Internal support consisted of 3 mm thick galvanized metal sheet
Ηot-dip galvanized deck consisted of plates 3 mm thick

ELECTRICAL INSTALLATION











General electrical panel with circuit breaker
Subpanel
5 internal fluorescent lamps
4 external fluorescent lamps
13 internal power sockets
2 external power sockets
2 TV power sockets
2 telephone sockets
1 external industrial type power socket for power supply
2 external industrial type power sockets for connecting the housings

FRAMES






Entrance door consisted of thermal break frames
Window consisted of thermal break frames
W.C. window consisted of thermal break frames
Sliding door between rooms
W.C. door

PLUMBING INSTALLATION
 Water tank capacity 500 lt
 Water booster set

KITCHEN
 Kitchen furniture
 Stove
 Refrigerator
 Kitchen Heater
 Absorber
W.C.






Basin
Sink
Bath tubs
Heater
Mirror

LIVING ROOM






Sofa bed
Coffee table
Kitchen table
4 chairs
A/C 9000 BTU LG Inverter

BEDROOM
 Double bed
 Single bed
 Bedside
 Closet
 A/C 9000 BTU LG Inverter

 PRICE: 17900 €
The above price includes all the above equipment, VAT 24%
and delivery of the prefabricated house at our facilities. For
special constructions, please communicate with us.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΟΙΚΙΚΟΤ
PRESENTATION OF THE PREFABRICATED HOUSE






Ο οικίςκοσ καλφπτει ζκταςθ περίπου 25 τετραγωνικϊν μζτρων και διατίκεται
πλιρωσ επιπλωμζνοσ με θλεκτρολογικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ.
The prefabricated house covers an area of about 25 square meters and
comes fully furnished with electrical and plumbing installation.

Η οροφι του οικίςκου επενδφεται με αςφαλτικά κεραμίδια αυξάνοντασ τθν
ιδθ υψθλι κερμομόνωςθ του.
The roof of the prefabricated house is covered with shingles increasing this
way its already high thermal insulation








Το κατάςτρωμα του οικίςκου αφοφ ςυγκολλθκεί, υποβάλλεται ςε
γαλβάνιςμα εν κερμϊ για τθν επίτευξθ μεγάλθσ αντιδιαβρωτικισ
προςταςίασ.
The deck of the prefabricated house has undergone a hot dip galvanizing
process after being welded, in order to be protected at a high level against
corrosion.

Το κατάςτρωμα είναι κατάλλθλα καταςκευαςμζνο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
ςτιβαρότθτα του οικίςκου.
The deck is properly constructed in order the solidity of the construction to
be achieved.









Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του οικίςκου χωρίσ εςωτερικό μεταλλικό
ςκελετό και θ φπαρξθ του μονωμζνου πατϊματοσ, τον κακιςτά
πρωτοποριακό, κακϊσ είναι πρϊτθ φορά που καταςκευάηεται οικίςκοσ με
αυτόν τον τρόπο.
The design and construction of the prefabricated house without an internal
metal frame and the existence of the insulated floor, makes it innovative as it
is the first time that prefabricated house is constructed thereby.

Η πρωτοποριακι καταςκευι του οικίςκου με τα ςυνεχόμενα πάνελ επιτρζπει
τθ μθ τοποκζτθςθ αρμοκάλυπτρων ςτθν καταςκευι εκμθδενίηοντασ κατά
αυτόν τον τρόπο τθν πικανότθτα ειςροισ υδάτων ςτον οικίςκο.
The innovative construction of the prefabricated house with the use of
continuous panel allows non placing of joint covers in construction,
eliminating in this way the possibility of flooding inside the construction.



Το εξωτερικό κερμομονωτικό πάνελ ςυνεχίηει και καλφπτει το κατάςτρωμα
χωρίσ το εξωτερικό ζλαςμα να κοπεί, παρζχοντασ κερμομόνωςθ ακόμα και
ςτο πάτωμα του οικίςκου.
 The outer thermal insulated panel continues and covers the deck without its
outer sheet to be cut, providing thereby thermal insulation even to the floor
of the house.





Το εξωτερικό κερμομονωτικό πάνελ ςυνεχίηει και καλφπτει το κατάςτρωμα
χωρίσ το εξωτερικό ζλαςμα να κοπεί, παρζχοντασ κερμομόνωςθ ακόμα και
ςτο πάτωμα του οικίςκου.
The outer thermal insulated panel continues and covers the deck without its
outer sheet to be cut, providing thereby thermal insulation even to the floor
of the house.








Στον οικίςκο τοποκετοφνται κουφϊματα αλουμινίου με προδιαγραφζσ
υψθλισ αιςκθτικισ, απόδοςθσ και αντοχισ.
Οn the prefabricated house are placed aluminium frames of high aesthetic,
performance and durability standards.

Στον οικίςκο είναι εγκαταςτθμζνθ πλιρθσ υδραυλικι μονάδα που
αποτελείται από δεξαμενι νεροφ, πιεςτικό που είναι τοποκετθμζνα
εξωτερικά και εςωτερικά υπάρχει W.C. με θλεκτρικό κερμοςίφωνα και
ντουσ.
Α complete plumbing unit is installed that consists of a water tank and a
booster set that are installed outside the house, and inside the house are also
an internal W.C., an electric water heater and a shower.




Ο οικίςκοσ διατίκεται επιπλωμζνοσ με ζπιπλα υψθλισ ποιότθτασ και
αιςκθτικισ.
The prefabricated house is available furnished with furniture of high level of
quality and aesthetics.





Εςωτερικά του οικίςκου μπορείτε να δθμιουργιςετε το κατάλλθλο κλίμα
χειμϊνα - καλοκαίρι με τθ χριςθ των κλιματιςτικϊν που είναι
εγκατεςτθμζνα.
Inside the house you can achieve the appropriate climate throughout the
year with the use of split type air conditioners that are installed.




Ο οικίςκοσ διατίκεται με πλιρθ μονάδα κουηίνασ.
The prefabricated house is available with complete kitchen unit.




Ο οικίςκοσ χωρίηεται με εςωτερικι πόρτα.
The prefabricated house is separated with an internal door.




Ο οικίςκοσ διατίκεται με πάτωμα laminate ςε όλθ του τθν επιφάνεια.
The prefabricated house is available with laminate floor across its whole
surface.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε μαηί μασ!!
For more information, feel free to communicate with us!!

