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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 

Oι προκατασκευασμένοι μεταφερόμενοι οικίσκοι  έχουν σαν χαρακτηριστικό την υψηλή τους 
αντοχή που οφείλεται αφενός στον σχεδιασμό τους και αφετέρου στην ποιότητα της κατασκευής 
τους. Μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση από το έδαφος, ή επάνω σε αυτό. Η κατασκευή 
είναι τόσο στιβαρή που σε πολλές περιπτώσεις αρκεί η στήριξη σειμιακά. Δεν θα παρατηρήσετε 
καμία στρέβλωση , λύγισμα η φθορά ακόμα και μετά από χρήση χρόνων.. 

Οι οικίσκοι μας χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις και σε διάφορους τομείς εφαρμογών 
και δραστηριοτήτων: 

• Γραφεία , υπαίθρια εργοταξιακά εργαστήρια, 
• Αποθήκες, 
• Φυλάκια πύλης, 
• Χώροι υγιεινής, 
• Κατοικίες, 
• Αποδυτήρια, 
• Εγκαταστάσεις camping, 
• Καντίνες- Βar, 
• Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
• Κινητής τηλεφωνίας, 
• Ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών, 
• Συστημάτων εντοπισμού (RADAR), 
• Τηλεοπτικών μεταδόσεων, 
• Επικοινωνιών σιδηροδρομικών δικτύων, 
• Αμυντικών εφαρμογών, 
• Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών, 
• Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαμενών πετρελαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνεχής      παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό, 
• Μονώροφα και Διώροφα Συγκροτήματα Οικίσκων, 
• Συνδυασμοί οικίσκων για στέγαση εξοπλισμού και προσωπικού, 

 
Στην παρούσα τεχνική περιγραφή δίνουμε αναλυτική περιγραφή των εργασιών που δύναται να 
πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση. Θα πρέπει να δείτε στην προσφορά σας τι από αυτά 
περιέχεται και σε περίπτωση που επιθυμείτε να προστεθεί ή να τροποποιηθεί κάτι να το 
επισημάνετέ πριν την παραγγελία σας  
 
Επιλέγουμε λύσεις και υλικά, ώστε να επιτυγχάνουμε υψηλή κατασκευαστική ποιότητα με μικρό 
κόστος. Οι εργασίες εκτελούνται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να έχουμε νοικοκυρεμένη και 
ορθολογική οικονομική διαχείριση.  
 
Τονίζουμε λεπτομέρειες για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τους τύπους τους, την ποιότητά 
τους και την προέλευση τους.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τόπος κατασκευής οικίσκων - Παράδοση – Μεταφορά - Ασφάλιση 
 

Οι οικίσκοι κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη.  

Έπειτα θα μεταφερθούν στην θέση της εγκατάστασης τους.  

 
Το κόστος της μεταφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται στο προσφερόμενο κόστος κατασκευής των 
οικίσκων. 
 
Το κόστος ασφάλισης της μεταφοράς βαρύνει τον πελάτη και είναι προαιρετικό.   

Περιγραφή οικίσκων 

Το σύστημα δόμησης ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής  
Κάθε Οικίσκος είναι μεταφερόμενος σε επικαθήμενο τροχοφόρο όχημα.  
 

Η εσωτερική διαρρύθμιση του οικίσκου γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το δυνατόν 
περισσότερες προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης. Ο οικίσκος θα είναι έτοιμος για χρήση με 
ολοκληρωμένα τα ΗΛΜ δίκτυα (Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμα τους και με αναμονές στο 
περίγραμμα για την σύνδεση τους με τα δίκτυα στον τόπο εγκατάστασης 
 
Για την ορθή χρήση και την σωστή συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης! 
 

Πιστοποιήσεις – Κατοχυρώσεις- Δοκιμές 

 

Ο όμιλος «ΕΝΕΤΑ» εφαρμόζει  σύστημα  διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υγείας & ασφάλειας κατά την εργασία πιστοποιημένα κατά ISO 9001:201, ISO14001:2015 & 
ISO45001:2018 από την BUREAU VERITAS σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει.  

Η εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό, εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο εμπορικό και 
βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  (Ε.Β.Ε.Θ.) και στον σύνδεσμο εξαγωγεών Βορείου 
Ελλάδας (Σ.Ε.Β.Ε.) 

 

Τα εμπορικά σήματα των εταιριών eneta™ e-meleti® και των προϊόντων oikiskos® είναι 
κατοχυρωμένα στην Ελλάδα & στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Τα βιομηχανικά σχέδια των προϊόντων μας είναι κατοχυρωμένα στον Ελληνικό οργανισμό 
Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI - GR ) και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό ( EUIPO- CD) 

 

Ο οικίσκος έχει πατενταριστεί για τις 21 καινοτομίες του με κατάθεση εθνικής ευρεσιτεχνίας (OBI 
- GR) 

 

Ο οικίσκος υποβάλλεται σε πολλές δοκιμές. Έτσι μπορείτε να προμηθεύεστε ένα προϊόν που είναι 
ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες Ελληνικές άλλα και Ευρωπαϊκές κατασκευαστικές οδηγίες 
Εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή πρότυπα. Όλα τα προϊόντα που ενσωματώνονται 
σε αυτόν  φέρουν  σήμανση CE.  

 

Καινοτομίες  

 

Ο οικίσκος έχει πατενταριστεί για τις καινοτομίες του με κατάθεση εθνικής ευρεσιτεχνίας (OBI - 
GR) 

 
1. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  σ κ ε λ ε τ ό ς .  O οικίσκος φέρει εσωτερικό ηλεκτοκολλητό ή/και κοχλιωτό 
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σκελετό χάλυβα ή αλουμινίου  (αποσυναρμολογούμενο οπού απαιτείται ) ο οποίος λόγω 
το ότι προστατεύεται από το θερμοκέλυφος της τοιχοποιίας και της οροφής , δεν 
παρουσιάζει διάβρωση με το χρόνο ώστε  να σκουριάσει ή να ξεφλουδιστεί ! 

2. Ελαχιστοποίηση βάρους.  O οικίσκος μπορεί να κατασκευαστεί από σκελετό αλουμινίου 
με αποτέλεσμα να έχει συγκριτικά με τους συμβατικούς πολύ μικρότερο μερικό  ή 
συνολικό βάρος . Έτσι απαιτούνται μικρότερης ισχύος μηχανήματα και καθίσταται δυνατή 
η μεταφορά του χειρωνακτικά ή με ζώα στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση 
μηχανημάτων.  

3.  Μη απαίτηση συντήρησης. Ο σχεδιασμός του οικίσκου εξασφαλίζει τέλεια  στεγάνωση με 
φυσική απορροή και δεν απαιτείται καμία συντήρηση με την πάροδο του χρόνου καθώς 
δεν υπάρχουν πουθενά ευπαθή μονωτικά υλικά  (σιλικόνες) στο περιμετρικό κέλυφος  

4. Α π ο σ π ώ μ ε ν η  ο ρ ο φ ή .  Η οροφή δύναται να αποσπάται και ανασηκώνεται, χωρίς 
φθορές ή άλλες επισκευές εκ των υστέρων προκειμένου να τοποθετηθεί στον οικίσκο 
κάτι, το οποίο δεν χωράει  από τις πόρτες.  Η δυνατότητα αυτή βρίσκει εφαρμογή κυρίως 
σε βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και σε περιπτώσεις  μουσείων  ή αρχαιολογικών 
υπηρεσιών 

5. Α ό ρ α τ η  έ ν ω σ η  μ ο ν ά δ ω ν .  Στον οικίσκο, υπάρχει η δυνατότητα ένωσης 
συγκροτημάτων χωρίς να φαίνονται εξωτερικά ο τρόπος διάσπασης των μονάδων. Όταν 
οι επιμέρους μονάδες ενωθούν υπάρχει η εντύπωση ενιαίας κατασκευής. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην οροφή χωρίς να υπάρχει υδρορροή ή κορφιάς στην ένωση κάθε 
υπομονάδας αλλά μόνο περιμετρικά ώστε να δίνει επίσης τελικά την εντύπωση ενιαίας 
κατασκευής. 

6. Δ ί δ υ μ η  τ ο ι χ ο π ο ι ί α .  Στον οικίσκο υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής δίδυμης 
τοιχοποιίας αποτελούμενης από δύο τοιχώματα από πάνελ πολυουρεθάνης με ενδιάμεση 
τοποθέτηση κουβέρτας πετροβάμβακα. Στο κέλυφος μπορούν να τοποθετηθούν 
εναλλακτικά πάνελ αλουμινίου, πετροβάμβακα ή γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες για 
εξωραϊσμό. Αυτή η δυνατότητα συνδυάζει τη τέλεια θερμομόνωση, ηχομόνωση και 
πυροπροστασία. Επίσης καθιστά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση  αόρατη καθώς αυτή  
«εντοιχίζεται» ανάμεσα στους δυο τοίχους. 

7. Σ η κ ώ ν ε τ α ι  γ ε μ ά τ ο ς .  Ο οικίσκος μπορεί να ανυψωθεί και να μεταφερθεί με όλο τον 
περιεχόμενο εξοπλισμό στο εσωτερικό του. Να χρησιμοποιηθεί δηλαδή και ως Transport 
Container. Να φορτωθεί με τον  εξοπλισμό που είναι να μεταφερθεί και να ξεφορτωθεί 
στην περιοχή εγκατάστασης χωρίς την απαίτηση να πάνε εκεί τεχνικοί να στήσουν τον 
εξοπλισμό  Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί μελλοντικά την μεταφορά του δεν 
χρειάζεται να βγάλει από μέσα τον εξοπλισμό! 

8. Σ τ α θ ε ρ έ ς  π λ ε υ ρ ι κ έ ς  α ν α ρ τ ή σ ε ι ς .  Ο οικίσκος δύναται κατά επιθυμία του χρήστη 
να φέρει σταθερές πλευρικές αναρτήσεις που παρέχουν την δυνατότητα γρήγορης 
μετακίνησης (πχ σε εκθέσεις- εργοτάξια κλπ) διασφαλίζοντας παράλληλα την δυνατότητα 
απόσπασης της οροφής εξασφαλίζοντας λόγω της πλευρικής θέσης τους διαχρονική 
στεγανότητα στον οικίσκο καθώς δεν υπάρχουν οπές στην οροφή αλλά πλευρικά. 

9. Α π ο σ π ώ μ ε ν ε ς  α ν α ρ τ ή σ ε ι ς .  Ο οικίσκος έχει οπές στις οποίες τοποθετούνται οι 
αποσπώμενες αναρτήσεις. Μετά την τοποθέτηση αυτές αφαιρούνται! Με αυτό τον τρόπο 
βελτιώνεται αισθητικά η εικόνα του οικίσκου και καθιστούν δυσκολότερη την ολική κλοπή 
του !  

10. Α π ο σ υ ν α ρ μ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν η  κ α τ α σ κ ε υ ή .  O οικίσκος μπορεί ευχερώς να 
αποσυναρμολογηθεί σε μικρά κομμάτια, να μεταφερθεί και να επανασυναρμολογηθεί 
εξίσου ευχερώς στον τόπο εγκατάστασής του, πράγμα το οποίο συνεπάγεται μειωμένα 
έξοδα μεταφοράς και περισσότερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά λόγω του μειωμένου 
όγκου που καταλαμβάνει όταν είναι αποσυναρμολοηγημένος. Η ιδιότητα του αυτή είναι 
χρήσιμη σε μεγάλες παραγγελίες προς το εξωτερικό όπου τα μεταφορικά κόμιστρα είναι 
ιδιαιτέρως ακριβά. Για την συναρμολόγηση απαιτείται εκπαίδευση αλλά και γενική 
κατανόηση των κανόνων της κατασκευής.  Μπορεί να γίνει όμως και από τον χρήστη με 
μείωση προς το συμφέρον του του κόστους εγκατάστασης. Έτσι το προϊόν 
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παραλαμβάνεται περίπου στο 1/3 του όγκου του. Δηλαδή αν για την μεταφορά κάποιου 
συγκροτήματος απαιτούνταν τρία φορτηγά, τώρα θα χρειαστεί μόλις ένα ! 

11. Μ ε γ ά λ ε ς  μ ό ν ι μ ε ς  υ δ ρ ο ρ ο έ ς .  O οικίσκος φέρει μεγάλες μόνιμες γαλβανιζέ, 
μεταλλικές υδρορροές 200 Χ100Χ2.0 που μπορούν να παροχετεύσουν οποιαδήποτε 
βροχόπτωση και να καθαρισθούν τακτικά με ευκολία καθώς χωράει το χέρι σε αυτές χωρίς 
πιθανότητα τραυματισμού. Μπορούν να βαφούν σε όλα τα χρώματα κατ’ επιλογή του 
πελάτη, δίνοντας εξατομικευμένη αισθητική στο σύνολο της κατασκευής. 

12. Θ ε ρ μ ο κ έ λ υ φ ο ς .  O οικίσκος σας παρέχει αποτελεσματικότατη προστασία στο κρύο και 
την ζέστη. Λόγω του ότι ο σκελετός βρίσκεται εσωτερικά,  το εξωτερικό πάνελ είναι 
συνεχές και δεν κόβεται στα σημεία των υποστυλωμάτων και έτσι δημιουργείται ένα 
αδιαπέραστο θερμοκέλυφος στον οικίσκο! 

13. Π λ α σ τ ι κ έ ς  κ α τ ε β α σ ι έ ς .  O οικίσκος φέρει εκροές της υδρορροής με στρόγγυλη 
διατομή Φ63 που ταιριάζει με διάμετρο πλαστικών σωλήνων όμβριων. Έτσι παρέχεται η 
δυνατότητα με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο να μαζευτούν τα βρόχινα ύδατα σε 
δεξαμενή για την χρήση τους. (πχ στην τουαλέτα του οικίσκου ή για πότισμα) Μπορούν  
επίσης να βαφτούν σε όλα τα χρώματα κατ’ επιλογή του πελάτη, δίνοντας εξατομικευμένη 
αισθητική στο σύνολο της κατασκευής. Τις συνδέσεις μπορεί να τις  υλοποιήσει και ο 
χρήστης  μετά την αγορά! 

14. Α σ φ α λ ή ς  μ ε τ α φ ο ρ ά .  Ο σχεδιασμός του οικίσκου εξασφαλίζει υψίστη ασφάλεια κατά 
την μεταφορά του χωρίς φθορές.  Με 4 σημεία χιαστή πρόσδεσης ανά οικίσκο οι ιμάντες 
ασφαλίζουν σωστά τον οικίσκο χωρίς να έρχονται σε επαφή με το κέλυφος ώστε να το 
γρατζουνίσουν ή να το καταστρέψουν! 

15. Α ε ρ ο μ ε τ α φ ο ρ ά .  Υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. Ο 
οικίσκος μπορεί να μεταφερθεί με ελικόπτερο!  Στα πλαίσια της μελέτης υλοποιείται και 
η κατασκευή με πολλαπλά σημεία ανάρτησης, (κύρια & εφεδρικά) ανάλογα με τον τύπου 
του ελικοπτέρου και σε συνεργασία με την εταιρία αερομεταφοράς.  

16. Α π ό λ υ τ η  ο ρ ι ζ ο ν τ ί ω σ η .  Ο οικίσκος φέρει μικρορυθμιζόμενους αποστάτες συνεχής 
ρύθμισης, (μεταλλικά στοιχεία στήριξης όπως οι πατώβιδες της σκαλωσιάς), που μπορούν 
να προσαρτηθούν στο κάτω μέρος του. Αυτά μικρορυθμίζονται ώστε να  κρατούν τον 
οικίσκο στην επιθυμητή από τον χρήστη απόσταση από το έδαφος και διευκολύνουν στην 
απόλυτη οριζοντίωσή του.  Μετά από μια καθίζηση του εδάφους μπορεί ο χρήστης να 
επαναρυθμίσει την οριζοντίωση μόνος του! 

17. Α ν τ ι κ ε ρ α υ ν ι κ ή  π ρ ο σ τ α σ ί α .  Ο οικίσκος είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να 
παρέχει αντικεραυνική προστασία. Η οροφή του είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε τα 
εκτεθειμένα στον κεραυνό σημεία να είναι πάνω από 4mm και έχουν πλήρη αγωγιμότητα 
μέσω του σκελετού και της βάσης. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-3 (2010) δεν 
απαιτείται ανεξάρτητος κλωβός στην οροφή του οικίσκου. Η βάση του οικίσκου 
διασυνδέεται σε όλα τα σημεία αγκύρωσης με λάμες στη θεμελιακή γείωση ή στην ράβδο 
γειώσεως.  

18. Ο  ο ι κ ί σ κ ο ς  ε ί ν α ι  ψ η λ ό ς !  Ο οικίσκος μπορεί να έχει ύψος έως 6 μέτρα! Μπορεί να 
συνενωθεί καθ’ ύψος δημιουργώντας ψηλοτάβανους στιβαρούς σχηματισμούς. Η 
καινοτομία αυτή βρίσκει εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές όταν πρόκειται να 
εγκατασταθούν εντός του οικίσκου ψηλά μηχανήματα ή σε συνεργεία αυτοκινήτων! 

19. Θ ε μ ε λ ί ω σ η  σ ε  π ρ ο κ ά τ  π ε δ ι λ ο δ ο κ ο ύ ς .  Ο οικίσκος μπορεί να θεμελιωθεί σε 
προκατασκευασμένους πεδιλοδοκούς  που μεταφέρονται μαζί με αυτόν στο ίδιο όχημα 
χωρίς να απαιτείται εδαφόπλακα σκυροδετούμενη με επιπλέον κόστος επι τόπου. 

20. Α π ό λ υ τ η  σ τ ε γ α ν ό τ η τ α .  Ο οικίσκος μπορεί κατά παραγγελία να έχει δείκτη 
στεγανότητας έως IP 35 ανάλογα με την εφαρμογή   

21. Α ν τ ι γ κ ρ ά φ ι τ ι !  Το πάνελ του οικίσκου είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο Σε 
περίπτωση βαφής της επιφάνειας, μπορεί να καθαριστεί ανάλογα με το είδος του 
graffiti με υδροβολή ζεστού νερού ή με ειδικά διαλυτικά που δεν επηρεάζουν το 
υπόστρωμα! 
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Θα τον αγαπήσετε για.. 

• Την μοντέρνα  & προτότυπα σχέδια οικίσκων 

• Την αντοχή σε ακραίες συνθήκες. Υπολογισμένος για να αντέχει σε έντονα φορτία 

• ανεμοπίεσης και μεγάλο ύψος χιονιού! 

• Την δυνατότητα έκδοσης έγκρισης & άδειας δόμησης 

• Την δυνατότητα εναρμόνισης με τις απαιτησεις του ΚΕΝΑΚ 

• Την ελκυστική τιμή και ταχύτατη κατασκευή 

• Τις μεγάλες & ανθεκτικές Υδροροές. Περιμετρικές οριζόντιες υδροροές γαλβανιζέ 2,5 

• mm με 4 κατακόρυφες αναμονές Φ63 στο βασικό πακέτο. 

• Τις στιβαρές Αναρτήσεις & σημεία πρόσδεσης. Οι οικίσκοι διαθέτουν τουλάχιστον 4 

• σταθερά ή αποσπώμενα σημεία για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά & ανύψωσή τους 

• Την ποικιλία Προσαρτημάτων: Στους οικίσκους μπορούν να προσαρτηθούν 

προστεγάσματα, πρόβολοι, σκάλες κιγκλιδώματα με πολύ εύκολο τρόπο ακόμα και εκ 

των υστέρων. 

• Τον εύκολο εξωτερικό καθαρισμό λόγω της επίπεδης επιφάνειας 

• Την δυνατότητα κατασκευής χωρίς πάτωμα εφόσον το επιθυμείτε.Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την βάση από μπετό που έχετε ήδη κατασκευάσει εξοικονομώντας το 

αντίστοιχο κόστος του πατώματος . 

• Απολάμβάνετε θερμομόνωση, ηχομόνωση και Πυροπροστασία (Class A1) . 

 

Σημεία υπεροχής... 

• Value for Money εξαγώγιμο Ελληνικό προϊόν. 

• Νο 1 σε ποιότητα & τεχνικά χαρακτηριστικά! 

• Ευελιξία σε διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

• Ανώτερη αισθητική 

 

• Χρήση μόνο επώνυμων υλικών (πχ πανελς domolam, πατώματα Kronospam,  κουφώματα 
elvial, πίνακες Hager, ραγοδιακόπτες ΑΒΒ, πριζοδιακόπτες Legrand κλπ). 

• Εξαιρετικός χρόνος παράδοσης. Νέοι οικίσκοι κατασκευάζονται σε 5 έως 15 εργάσιμες 
ημέρες, 

• Ποικιλία ετοιμοπαράδοτων οικίσκων για αγορά, 

• 2ετής εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης +2 χρόνια, 

• Μη απαιτηση τακτικής συντήρησης!  Το Θερμοκέλυφος του οικίσκου δημιουργεί με 
φυσικό τρόπο απορροή υδάτων χωρίς στεγανωτικά ή άλλα υλικά τα οποία πρέπει να 
αντικαθίστανται περιοδικά, 

• Δυνατότητα επίπλωσης μέσα από μεγάλη γκάμα επιλογών, 

• Υψηλή μεταπωλητική αξία, 

• Δυνατότητα βραχυχρόνιας & μακροχρόνιας ενοικίασης καινούργιου οικίσκου , 
customized στις ανάγκες σας, με wc , κουζίνα ακόμα και έπιπλα, 

• Μεγάλη ποικιλία  μεταχειρισμένων οικίσκων για ενοικίαση, 

• Δυνατότητα εξόφλησης σε έως 24 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας 

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας και πληρωμής με 
πιστωτική κάρτα ή paypal, 

• Δυνατότητα μεταφοράς και τοποθέτησης με ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα. 

 

Κανονισμοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται 
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Η e-MeLeTi (εταιρία μέλος του ομίλου eneta) προ της έναρξης των εργασιών, θα εκπονήσει στατική 
μελέτη του οικίσκου. Το κόστος της χρήσης των μελετών για την Πολεοδομική αδειοδότηση της 
εγκατάστασης των οικίσκων ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος κατασκευής των 
οικίσκων. 

 
Ο σκελετός δύναται να πληρεί: i) τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3 ως προς το σχεδιασμό του, ii) 
τον Ευροκώδικα 1 ως προς τις φορτίσεις, iii) τον Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων ΕΑΚ 2000 για την 
κλιματική Ζώνη που επιθυμείτε, iv) το σεισμικό συντελεστή για τη Ζώνη που ισχύει στην περιοχή 
εγκατάστασης και v) γενικά θα είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Γενικά λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό τα παρακάτω φορτία: 
- Ωφέλιμο φορτίο στέγης: 20 kg/m2 

- Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: καθ’ υπόδειξη του εντολέα  100-500 kg/m2 
- Ανεμοπίεση: 50 kg/m2 

 

Εάν τα φορτία που επιθυμείτε είναι διαφορετικά μπορούμε να διαστασιολογήσουμε τον σκελετό 
με τα δοθέντα από εσάς ειδικά φορτία.  
 

Διαστάσεις οικίσκων 

Οι διαστάσεις των οικίσκων θα είναι σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση και την προσφορά. 
Στην προσφορά αναφέρονται σαν OIKISKOS (μήκος Χ φάρδος Χ ύψος) Οι διαστάσεις των 
οικίσκων όπως αναγράφονται στην προσφορά είναι χωρίς τις πλευρικές προεξοχές δηλαδή, 
υδρορροή, κλιματιστικά, ρολά κουφωμάτων, κυτία κλπ. Το ύψος είναι το ολικό με την υδρορροή! 
Όταν στην θέση του ύψους υπάρχουν δύο τιμές αυτό σημαίνει ότι ή οροφή είναι επικλινής. 
Ουσιαστικά αναφέρονται η χαμηλή και ψηλή στάθμη.  

 

Φέρων οργανισμός 
 

Ο φέρων οργανισμός των οικίσκων είναι μεταλλικός από διατομές θερμής εξέλασης. Αποτελείται 
από υποστυλώματα, δοκούς, διαδοκίδες κλπ με σαφή στατική λειτουργία, όπως προβλέπει η 
μελέτη που εκπονείται και είναι ικανός να παραλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις, τόσο κατά τη 
χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά.  

 

Χρησιμοποιείται  χάλυβας ποιότητας Fe 360 S235JR (St 37-2) σύμφωνα με τις ισχύουσες  
προδιαγραφές DIN 17100 . Οι συγκολλήσεις των ενώσεων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές κατά DIN 4100 και κατά DIN 1913 για τα ηλεκτρόδια. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν 
με συγκόλληση επιλέγονται τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης αποτρέπεται 
το σκούριασμα των διατομών με κατάλληλο spray 
 
Σε περίπτωση συγκροτήματος οι συνδέσεις γίνονται στο άνω  μέσω και κάτω μέρος των καθέτων 
κοιλοδοκών, και σε ειδικές περιπτώσεις στους κοιλοδοκούς οροφής. Η όλη κατασκευή 
εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις. 
 
 

• Βάση 

 

Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών ελάχιστου 
πάχους 3.0 mm, ενδιάμεσες διαδοκίδες πάχους 2.0 mm - παράλληλα με τη μικρή πλευρά της 
μονάδος με μέγιστη απόσταση μεταξύ των διαδοκίδων τα 61cm Η κατασκευή είναι άκαμπτη χωρίς 
παραμορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης. 
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Κατά το σχεδιασμό της βάσης λαμβάνεται υπόψη ότι η έδραση της μονάδος δεν θα είναι ενιαία 
σε επίπεδο έδαφος αλλά θα στηρίζεται σε πολλαπλά σημεία. Τα σημεία αγκύρωσης που εξέχουν 
κάτωθεν και πλευρικά του οικίσκου είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Έχουν διάσταση 
14Χ70Χ10 ή/και 80Χ50Χ10  με 1 οπή Φ18.. Υπάρχουν 4 τουλάχιστον σημεία/ μονάδα οικίσκου 
 
Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κατά το σχεδιασμό για την ασφαλή έδραση και πρόσδεση 
των μονάδων επί των οχημάτων μεταφοράς. Σε  κάθε περίπτωση  η  διαστασιολόγηση των 
διατομών,  οι  αξονικές τους αποστάσεις κλπ. εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντοχή και ακαμψία 
για τα απαιτούμενα κινητά φορτία δαπέδου. Εάν η χρήση του οικίσκου απαιτεί αύξηση των 
υπολογιζόμενων φορτίων αυτό θα πρέπει να επισημανθεί κατά την προσφορά. 
 

• Δάπεδο 

 

Η κατασκευή του δαπέδου από κάτω προς τα πάνω περιλαμβάνει τα εξής: 

 
1. Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 40 mm (προαιρετικά) 
2. Χαλύβδινες διαδοκίδες ανά 61 cm. παράλληλες στη μικρή πλευρά της μονάδος. Η στήριξη 
των διαδοκίδων γίνεται επί του περιμετρικού πλαισίου.  
3. Plywood ή OSB ελάχιστου πάχους 18mm, το οποίο στερεώνεται στο σκελετό του δαπέδου 
με λαμαρινόβιδες. 
4. Τελική επιφάνεια δαπέδου από ομοιογενές PVC, υψηλής ποιότητας, πάχους τουλάχιστον 
2mm, συγκολλημένο με ισχυρή μαγνητική κόλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή του πλαστικού δαπέδου.  
5. Περιμετρικά του δαπέδου τοποθετείται μεταλλικό σοβατεπι Γ, 2Χ2 cm 

• Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί αντι για PVC πάτωμα Laminate η ακόμα και 
πλακίδια πορσελάνης. Συστήνουμε τα πλακίδια να είναι τουλάχιστον 60Χ60 εκ. 

 
 

• Δοκοί – Υποστυλώματα 

 

Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα, δοκοί) είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου 
από χαλύβδινες διατομές, ελάχιστου πάχους 3,0mm. Οι διατομές και οι τρόποι σύνδεσης τους 
εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία, μηδενική δυνατότητα στροφής ή παραμόρφωσης ή εμφάνισης 
βέλους κάμψης. Κάθε μονάδα έχει κατ’ ελάχιστον τέσσερα υποστυλώματα, ένα σε κάθε γωνία και 
αν απαιτείται και ενδιάμεσα στις μεγάλες πλευρές με διατομές που προκύπτουν από τις μελέτες 
στατικών που θα εκπονηθούν. 
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• Οροφή - Στέγη 

Η στέγη είναι σαν προεπιλογή επίπεδη. Τα όμβρια ύδατα σταλάζουν στην περιμετρικά των 
οικίσκων όπου υπάρχει γαλβανιζέ υδρορροή  2,50 mm διαστάσεων 100X200 mm σε χρώμα RAL 
9002 ή RAL 9006. Με επιπλέον κόστος μπορεί να κατασκευαστεί, μονοκλινής δικλινής ή 
πολυκλινής στέγη.  Η κατασκευή  ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής & θερμομόνωσης. 
 
Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατομές, λαμαρίνες, 
εξαρτήματα κ.λπ.) αποτελούνται από χάλυβα, με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της 
ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, έχουν δε καταλλήλως 
επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα 
διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας.  

Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους θα γίνονται με συγκόλληση τόξου 
συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, με ηλεκτρόδια Kb 7018. Οι ραφές στην υδροροη φέρουν εν ψυχρώ 
γαλβάνισμα. 

Εξωτερικά του σκελετού τοποθετούνται αυτοφερόμενα θερμομονωτικά τραπεζοειδή πανέλ 
πολυουρεθάνης ελαχίστου πάχους 40/80mm 4 κορυφών /m. Σαν προεπιλογή το χρώμα της 
οροφής είναι εσωτερικά RAL 9002 και εξωτερικά RAL 9002. Υπάρχει δυνατότητα χωρίς επιπλέον 
κόστος η επιλογή εξωτερικού χρώματος RAL 9006 ή κεραμιδί. Με έχτρα κόστος μπορεί να επιλεγεί 
πάνελ τύπου κεραμίδι πάχους 50mm 

Οι οικίσκοι έχουν αποσπώμενες οροφές. Η οροφή ανασηκώνεται για να τοποθετήσετε στον 
οικίσκο κάτι που δεν χωράει από τις πόρτες. Είναι πολύ χρήσιμο σε οικίσκους μηχανολογικής αλλά 
και βιομηχανικής χρήσης, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν βαριά μηχανήματα εντός του 
οικίσκου.  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΕΓΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΗ  

(κλίση 0%) 
ΜΟΝΟΡΙΧΤΗ 
 (κλίση >2%) 

ΔΙΡΙΧΤΗ 
 (κλίση >2%) 

ΚΟΣΤΟΣ € €€ €€€ 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ 
Καλή συμπεριφορά 

σε ελαφριά έως 
έντονη βροχόπτωση.  

Πολύ καλή 
συμπεριφορά σε 

έντονη βροχόπτωση.  

Τέλεια συμπεριφορά 
σε όλες τις 

βροχοπτώσεις.  

ΑΠΟΡΟΗ 

Τα βρόχινα ύδατα 
απορρέουν πολύ 

αργά. Μετά το τέλος 
της βροχής τα 

συγκεντρωμένα νερά 
επάνω στη στέγη θα 
φύγουν με εξάτμιση. 

Τα βρόχινα ύδατα 
απορρέουν κανονικά. 

Μετά το τέλος της 
βροχής σπανίως 

υπάρχουν νερά στη 
στέγη τα οποία θα 

φύγουν με εξάτμιση. 

Τα βρόχινα ύδατα 
απορρέουν πολύ 

γρήγορα. Μετά το 
τέλος της βροχής 

σπανίως υπάρχουν 
νερά στη στέγη τα 

οποία θα φύγουν με 
εξάτμιση. 

ΧΙΟΝΙ 

Συγκεντρώνεται 
ευκολότερα χιόνι 

άλλα είναι εύκολος ο  
αποχιονισμός με 
σκούπισμα του 

πλεονάζοντος χιονιού 
στην μικρή πλευρά 
του οικίσκου από 

εργάτη που δουλεύει 
επάνω στον οικίσκο.  

Συγκεντρώνεται 
δυσκολότερα χιόνι. 
Σχετικά δύσκολος 
αποχιονισμός με 
σκούπισμα του 

πλεονάζοντος χιονιού 
στην μικρή πλευρά 

του οικίσκου σε μήκος 
ίσο με τον οικίσκο. 
Επειδή γλιστράει η 

οροφή και δεν μπορεί 
να ανέβει κάποιος ή 
εργασία πρεπει να 
γίνει με σκαλωσιά 

γύρω από τον οικίσκο 

Συγκεντρώνεται 
δυσκολότερα χιόνι. 

Σχετικά λιγότερο 
δύσκολος 

αποχιονισμός με 
σκούπισμα του 
πλεονάζοντος 

χιονιού στις δυο 
μικρότερες πλευρές 

του οικίσκου σε 
μήκος ίσο με το μισό 
του οικίσκου. Επειδή 

γλιστράει η οροφή 
και δεν μπορεί να 
ανέβει κάποιος ή 

εργασία πρεπει να 
γίνει με σκαλωσιά 

γύρω από τον 
οικίσκο 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Δεν μπορεί να δεχτεί 

πάνελ τύπου 
κεραμίδι 

Δεν μπορεί να δεχτεί 
πάνελ τύπου κεραμίδι 

σε μεγάλους 
οικίσκους 

Μπορεί να δεχτεί 
πάνελ τύπου 

κεραμίδι σε όλους 
τους οικίσκους 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΑΝΕΜΟ 

Δεν αυξάνει τα 
φορτία ανεμοπίεσης 

Αυξάνει σημαντικά τα 
φορτία ανεμοπίεσης 

Αυξάνει σχετικά τα 
φορτία ανεμοπίεσης 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 

Εξασφαλίζει το 
μέγιστο δυνατό όγκο 

στον οικίσκο από 
κάτω. Επίσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ως βεράντα, ή για 

προσωρινή 
αποθήκευση είτε 

μελλοντικά με 
προσθήκη επιπλέον 

ορόφων 

Εξασφαλίζει 
μικρότερο όγκο στον 

οικίσκο από κάτω. Δεν 
αποτελεί όμως 

εκμεταλλεύσιμη 
επιφάνεια 

Εξασφαλίζει το 
μικρότερο όγκο στον 

οικίσκο από κάτω. 
Δεν αποτελεί όμως 

εκμεταλλεύσιμη 
επιφάνεια  
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Αρμοκάλυπτρα 

Στις κατακόρυφες γωνίες τοποθετείται ειδικό αρμοκάλυπτρο από προβαμμένη λαμαρίνα, ενιαίου 
μήκους, χωρίς ενώσεις διαστάσεων 100Χ100Χ4 χρώματος RAL 9002 ή RAL 9006. Στην βάση 
περιμετρικά τοποθετείται επίσης ειδικό αρμοκάλυπτρο από προ βαμμένη λαμαρίνα, διαστάσεων 
100Χ60Χ4 χρώματος RAL 9002 ή RAL 9006. 

 

Τοιχώματα 
 

Οι περιμετρικοί τοίχοι θα είναι από θερμομονωτικό πανέλ ελάχιστου πάχους 40mm το οποίο 
τοποθετείται εξωτερικά του σκελετού. Tα θερμομονωτικά πανέλα έχουν πλαϊνά τύπου 
αρσενικό/θηλυκό ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και συνδέονται μεταξύ τους καθώς 
και με τον φέροντα οργανισμό με στέρεο τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζονται 
οι βασικές απαιτήσεις μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και με δυνατότητα 
εύκολης αποσύνδεσης σε περίπτωση επισκευής. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται για την υγρομόνωση 
των πανέλων στις επαφές με τις κάσες των κουφωμάτων. Η διαμόρφωση του πάνελ εξωτερικά 
είναι mini Nevraturra σε Ral 9002 ή 9006 και μέσα Classic σε Ral 9002. 

 
Τα θερμομονωτικά πάνελ παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν 
σήμανση CE. 
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Η μόνωση: 
Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με τεχνολογία 
φιλική προς το περιβάλλον με τη χρήση πεντανίου (CFC, HCFC free). Τα πάνελ παράγονται με 
αφρό Β3 με αντίδραση στη φωτιά Cs3d0, ή Β2 με αντίδραση στη φωτιά Βs2d0 σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 και EN 13823.  
Περιέχει ποσοστό κλειστών κυψελών >95% προσφέροντας αντίσταση στην απορρόφηση 
υγρασίας και τέλεια σύνδεση των μεταλλικών ελασμάτων. Έχει συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ = 0,0215 W/mK σύμφωνα με το πρότυπο EN 13165 και μέση πυκνότητα 40-42 
kg/m3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1602. Μέση αντοχή σε εφελκυσμό180 KPa. Μέση αντοχή σε 
συμπίεση 160 KPa. Μέση αντοχή σε διάτμηση 140 KPa. 
 
Τα μεταλλικά ελάσματα είναι: 
• Προβαμμένα ελάσματα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 10169 σε γαλβανισμένη ή aluzinc 
βάση με όριο ελαστικότητας 250-320 N/mm2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10346 και EN 10143.  
• Πλαστικοποιημένα - αντιβακτηριδιακά ελάσματα για ψυκτικούς θαλάμους και υγειονομικές 
εφαρμογές.  
• Προβαμμένο, λείο ή ανάγλυφο αλουμίνιο, χαλκός και ανοξείδωτο ατσάλι κατόπιν ζήτησης.  
 
Τα πάνελ κατατάσσονται στην Κλάση A σε ότι αφορά την υγροπερατότητα και την 
αεροπερατότητα, μετά από δοκιμές σύμφωνα με τα EN 12865 και EN 12114. Τα πάνελ οροφής 
κατηγοριοποιούνται ως BROOF(t1) σύμφωνα με το πρότυπο CEN / TS 1187:2013.  
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Πάνελς και κλιματικές ζώνες 

 
 
Για κλιματική ζώνη Α& Β επαρκεί το πάχος των 40 mm.   
Για κλιματική ζώνη Γ επαρκεί το πάχος των 50 mm. 
Για κλιματική ζώνη Δ επαρκεί το πάχος των 60 mm. 
 
 
Πυροπροστασία  
 
Ο οικίσκος μπορεί να είναι Πυράντοχος 
 
Ο σκελετός μπορεί να βαφεί με πυράντοχα χρώματα σε πάχη κατάλληλα για τις συνθήκες που θα 
μελετηθούν. 
 
Για εξασφάλιση πυραντίστασης των τοιχωμάτων & οροφών μπορούν να χρησιμοποιηθουν πάνελ 
πολυουρεθάνης  που παράγονται με αφρό πολυισοκυανουρίας PIR, με αντίδραση στη φωτιά 
Βs2d0 και αντίσταση στη φωτιά REI 30 σε πάχος 100mm, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-2.  
 
Εναλλακτικά και για μεγαλύτερες αντιστάσεις χρησιμοποιούμε πάνελ πετροβαμβακα. 
 

Τα θερμομονωτικά πετάσματα (panels) πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται για την πλαγιοκάλυψη 

ή για χωρίσματα (πυροδιαμερίσματα) μεταλλικών κτηρίων με απαιτήσεις θερμομόνωσης και 

υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης και ηχομόνωσης. Αποτελούνται από λαμαρίνες και πυρήνα 

πετροβάμβακα με δείκτες πυραντίστασης από 30 min έως 120min. Τα panels διατίθενται σε 

διάφορα πάχη απο 50 έως 300mm.  
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Πάνελς οροφής 

 
Τα πυράντοχα πάνελ επικάλυψης MoT-RR- lava είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, 
αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, από τα οποία το εξωτερικό φέρει 5 
τραπεζοειδείς εξάρσεις, και μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πετροβάμβακας πυκνότητας 
120Kgr/m³. Δύνανται να εφαρμοστούν σε κάλυψη κτιρίων – με ελάχιστη κλίση 5% όταν πρόκειται 
για κάλυψη με μονοκόμματο πάνελ & 7% όταν πρόκειται για κάλυψη με δύο ή παραπάνω πάνελ 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με υπερκάλυψη- αλλά και σε πλαγιοκάλυψη προσφέροντας μεγάλη 
πυραντίσταση, ηχομόνωση, θερμομόνωση και απόλυτη στεγανοποίηση. 
 
Πάνελς Πλαγιοκάλυψης 

 
Τα πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης MoT- RWs lava είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά 
στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλεται πετροβάμβακας πυκνότητας 120Kgr/m³.  Δύνανται να εφαρμοστούν σε 
πλαγιοκάλυψη κτιρίων, τόσο σε  οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη τοποθέτηση, αφήνοντας 
εμφανή την βίδα στα σημεία στήριξης, προσφέροντας μεγάλη πυραντίσταση, ηχομόνωση, 
θερμομόνωση και απόλυτη στεγανοποίηση.Είναι απολύτως ενδεδειγμένα για την κατασκευή 
πυροδιαμερισμάτων. 
 

 
 
Τα πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης MoT-RW lava είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά 
στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα μεταξύ των οποίων 
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παρεμβάλλεται πετροβάμβακας επώνυμων οίκων, ειδικά σχεδιασμένος για παραγωγή πάνελ. 
Δύνανται να εφαρμοστούν σε πλαγιοκάλυψη κτιρίων, σε οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, 
κρύβοντας την βίδα στα σημεία στήριξης, προσφέροντας πυραντίσταση, ηχομόνωση, 
θερμομόνωση, στεγανοποίηση και παράλληλα υψηλή αισθητική. 
 
Ηχομόνωση 

 

Ο οικίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον περιορισμό του ήχου. 

 

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενδεικτικά είναι  τα διάτρητα 
πετάσματα (panels) πετροβάμβακα .  Εγγυώνται ταυτόχρονα ηχομόνωση  και την ακαυστότητα. 
Αποτελούνται από λαμαρίνες και πυρήνα πετροβάμβακα. Η λαμαρίνα της μίας πλευράς είναι 
διάτρητη, παρέχοντας πολύ υψηλή ηχοαπορρόφηση σε αυτήν την πλευρά, ενώ της άλλης πλευράς 
είναι “τυφλή”. Τα panels διατίθενται σε διάφορα πάχη απο 50 έως 300mm.  Κατά συνέπεια  το 
κέλυφος του οικίσκου δύναται να παρέχει ηχομόνωση από 10%  έως 50 % . 

 
Πάνελς οροφής 

 

 
Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ MoT- RR- acoustic είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά 
στοιχεία,  αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, από τα οποία το 
εξωτερικό  φέρει 5 τραπεζοειδείς εξάρσεις και το εσωτερικό είναι διάτρητο με ποσοστό και τύπο 
διάτρησης αναλόγως των ιδιαίτερων απαιτήσεων του εκάστοτε τεχνικού έργου.Μεταξύ του 
πυρήνα πετροβάμβακα και του διάτρητου χαλυβδοελάσματος εφαρμόζεται ειδικό υαλοπίλημα 
μαύρου χρώματος, ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή ινών του πετροβάμβακα και η αιώρηση τους 
στο εσωτερικό του κτιρίου.Για την επίτευξη καλύτερης ηχοαπορρόφησης χρησιμοποιείται 
πετροβάμβακας πυκνότητας 90-100Kgr/m³.Δύνανται να εφαρμοστούν τόσο σε επικάλυψη – με 
ελάχιστη κλίση 5% όταν πρόκειται για κάλυψη με μονοκόμματο πάνελ & 7% όταν πρόκειται για 
κάλυψη με δύο ή παραπάνω πάνελ συνδεδεμένα μεταξύ τους με υπερκάλυψη- όσο και σε 
πλαγιοκάλυψη κτιρίων  στρέφοντας την πλευρά του διάτρητου ελάσματος προς την εστία 
θορύβου, προσφέροντας αυξημένη ηχοαπορρόφηση σε συνδυασμό με  ηχομόνωση, 
θερμομόνωση, πυραντοχή και απόλυτη στεγανοποίηση. 
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Πάνελς πλαγιοκάλυψης 
 

 
Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ MoT- RWs- acoustic είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία 
αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, από το εσωτερικό είναι διάτρητο με 
ποσοστό και τύπο διάτρησης αναλόγως των ιδιαίτερων απαιτήσεων του εκάστοτε τεχνικού έργου. 
Μεταξύ του πυρήνα πετροβάμβακα και του διάτρητου χαλυβδοελάσματος εφαρμόζεται ειδικό 
υαλοπίλημα μαύρου χρώματος, ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή ινών του πετροβάμβακα και η 
αιώρηση τους στο εσωτερικό του κτιρίου.Για την επίτευξη καλύτερης ηχοαπορρόφησης 
χρησιμοποιείται πετροβάμβακας πυκνότητας 90-100Kgr/m³.Δύνανται να εφαρμοστούν σε 
πλαγιοκάλυψη κτιρίων, σε οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, αλλά και ως ψευδοροφή, 
στρέφοντας πάντα την πλευρά του διάτρητου ελάσματος προς την εστία θορύβου, αφήνοντας 
εμφανή την βίδα στα σημεία στήριξης, προσφέροντας αυξημένη ηχοαπορρόφηση σε συνδυασμό 
με  ηχομόνωση, θερμομόνωση, πυραντοχή και απόλυτη στεγανοποίηση. 

 

 

 
Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ MoT- RW- acoustic είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία 
αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, από τα οποία  είτε αυτό που δέχεται 
την βίδα είτε το ελεύθερο από βίδα χαλυβδοέλασμα είναι διάτρητο, και μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλεται πετροβάμβακας πυκνότητας 90-100Kgr /m³. Δύνανται να εφαρμοστούν σε 
πλαγιοκάλυψη κτιρίων, σε οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, στρέφοντας πάντα την πλευρά 
του διάτρητου ελάσματος προς την εστία θορύβου, κρύβοντας την βίδα στα σημεία στήριξης. 

 

IPXX 

Ο βαθμός προστασίας δηλώνει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα, του 
οικίσκου στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού.Ο IP κώδικας προέρχεται από τα 
αρχικά του International Protection και αποτελείται από δύο ψηφία. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί 
στην προστασία που παρέχεται ενάντια στην είσοδο ξένων αντικειμένων. Το δεύτερο ψηφίο 
αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται από την είσοδο του νερού με επιβλαβή αποτελέσματα. 
Χρησιμοποιείται το πρότυπο EN 60529  
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Ο οικίσκος έχει τουλάχιστον IP 23 ενώ μπορούν κατόπιν παραγγελίας να κατασκευαστούν οικίσκοι 
με  IP 35! 
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IKXX 

Το πρότυπο EN 62262 χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η αντίσταση του οικίσκου από 
μηχανική πρόσκρουση. Όπως και με το πρότυπο IP, ο αντιβανδαλιστικός βαθμός προστασίας 
όπως αποκαλείται εναλλακτικά κάποιες φορές, αποτελείται από ένα διψήφιο αριθμό, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει μια τιμή ενέργειας σε Joules. Η μηχανική αντοχή μίας συσκευής ενάντια σε 
χτυπήματα αναλύεται ως εξής: 

To κέλυφος του συμβατικού οικίσκου που είναι κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης ή 
πετροβάμβακα με λαμαρίνα 0,5 mm δεν έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο αυτό οπότε 
κατατάσσεται στην κατηγορία IK00. Μπορούν να αναζητηθούν λύσεις επικάλυψης με 
πιστοποιημένα υλικά που ανεβάζουν τον βαθμό προστασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου  
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Διακοσμητικά Αυτοκόλλητα 

 

Στην βάση των πάνελ και σε απόσταση 8 εκ τοποθετείται προαιρετικά αυτοκόλλητο διακοσμητικό 
βινύλιο ύψους 30 εκ. Περιμετρικά επίσης σε ύψος  0,60/0,70 ή 1,50/1,60 τοποθετείται το λογότυπο 
με τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν στο κέλυφος κατόπιν 
υποδείξεως του πελάτη οποιοδήποτε είδους αυτοκόλλητα επιθυμεί ή/και το λογότυπό του. 
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Κουφώματα 
 
 
Ποιότητα 
Όλα τα χρησιμοπούμενα προφίλ αλουμινίου παράγονται αποκλειστικά και μόνο σε προηγμένα 
ρομποτικα βιομηχανικα συγκρότημάτα. Επιλέγουμε εργοστάσια που εφαρμόζουν Σύστημα Ολικής 
Ποιότητας, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων σε όλα τα στάδια: 
Κατασκευή Μήτρας – Διέλαση – Βαφή – CNC – Συσκευασία. Παράγουν με τα αυστηρότερα 
κριτήρια και εφαρμόζουν το πρότυπο . EN 12020 – 2. Είναι πιστοποιημένοι κατά: 

• ΕΝ 15088:2005, εφαρμόζοντας μόνιμα το CE σε όλα τα παραγωγικά στάδια  
• Qualicoat & Sea Side Class, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα βαφής ακόμη και σε 

παραθαλάσσιες περιοχές 
• ISO 14001:2004, για την Υγιεινή & Ασφάλεια  
• ISO 18001:2007, για την Περιβαλλοντική Διαχείριση  
•  ISO 9001:2008 

 
ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Στη διέλαση προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικά συστήματα, χρησιμοποιείται το κράμα 
AlMgSi0.5 (EN AW 6060), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 573 τμήμα 3 και 4. 
Οι μηχανικές ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου κράματος βάσει Προτύπου ΕΝ 755-2 είναι οι 
παρακάτω: 
 
Όριο διαρροής R =160 N/mm2   
Όριο αντοχής  R =215 N/mm2 
Ειδικό Βάρος γ=2,7 gr/cm3 
Μέτρο Ελαστικότητας E=70.000 N/mm2 
Συντελεστής θερμικής διαστολής A=23,4x10 -6 /K 
 
 
 
ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ 
Τα αναγραφόμενα βάρη και οι διαστάσεις των προφίλ είναι θεωρητικά και αναφέρονται σε άβαφη 
επιφάνεια . Το πραγματικό βάρος και οι διαστάσεις του άβαφου προφίλ μπορούν να κυμανθούν 
στα όρια που ορίζει το πρότυπο ΕΝ 12020 – 2. Τα προφίλ που εμφανίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές δεν είναι σε κλίμακα , 
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Εξωτερικά κουφώματα 

Κατασκευάζονται από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος RAL 9010. Κατόπιν ειδικής 
ζήτησης και με extra κόστος μπορούν να βάφουν σε χρώμα επιλογής του πελάτη.   

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα συνδέονται σταθερά με τα πλευρικά πανέλ. Το εσωτερικό και 
εξωτερικό αρμοκάλυπτρο είναι σε σχήμα Π πάχους όσο και το πάνελ και βιδώνεται επί του 
μεταλλικού κουφώματος. Τοποθετείται συρταρωτά με την τοποθέτηση των πάνελ πολυουρεθάνης 
ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί από αυτά (αντιβανδαλιστικός τρόπος σύνδεσης) 

Οι πόρτες είναι ELVIAL σειρά 2000 γεμισμένες με θερμομονωτικό πανελ ίδιου χρωματος με το 
κέλυφος του οικίσκου, 40 mm. Η διαμόρφωση του πάνελ εξωτερικά είναι mini Nevraturra σε Ral 
9002 ή 9006 και μέσα Classic σε Ral 9002. Υπάρχει η δυνατότητα η πόρτα εισόδου να είναι αντι για 
πάνελ γεμισμένη με διπλό υαλοπίνακα 4/16/4 UW 1,30 (W/m2K)  (στην περίπτωση πλήρωσης με 
argon 1,10 (W/m2K))  

Τα παράθυρα είναι ELVIAL σειρά 4500 με διπλούς υαλοπίνακες 4/12/4 UW 1,30 (W/m2K) (στην 
περίπτωση πλήρωσης με argon 1,10 (W/m2K)). Η στεγανότητα των κουφωμάτων και η ηχομόνωση 
των φύλλων θα εξασφαλίζεται με ελαστικά παρεμβρύσματα και βουρτσάκια πολυπροπυλενίου. 
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης των profiles είναι από αλουμίνιο ή πλαστικό και οι βίδες των 
κουφωμάτων και λοιπών συνδέσεων ανοξείδωτες. 

• Τα ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα έχουν καλύτερη συμπεριφορά σε βροχή και σε άνεμο 
σε σχέση με τα συρόμενα που ενδεχομένως παρουσιάσουν εισροή νερού και αέρα ακόμα 
και σε μικρής έντασης καιρικά φαινόμενα. Επειδή η  Όσον αφορά την βροχή προτείνουμε 
να προστατεύονται από μεταλλικές μαρκίζες ή στέγαστρα τα οποία ανήκουν στον 
προαιρετικό εξοπλισμό. Οι οδηγοί πρέπει να είναι καθαροί και οι τρύπες απορροής τους 
ανοιχτές και καθαρές! 

• Τα κουφώματα σε κατασκευές που μελετώνται κατά ΚΕΝΑΚ πρέπει να έχουν σχεδόν 
μηδενική αεροπερατότητα, πολύ υψηλή υδατοστεγανότητα και να έχουν μεγάλη αντοχή 
στην ανεμοπίεση. Επειδή τα κουφώματα που τοποθετούνται στη standard έκδοση των 
οικίσκων έχουν χαμηλότερες προδιαγραφές προτείνουμε να επιλέξετε αναβαθμίσεις στις 
επόμενες εκδόσεις! 

• Κατασκευή βάση του ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00. Όλα τα κουφώματα έχουν τη σήμανση 
CE και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχουν υποστεί. Οι 
διατομές του αλουμινίου είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα 
από τη διέλαση.  
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• Χρησιμοποιούνται προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου, κατάλληλων για οικοδομική 
χρήση. Προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας 
ISO 9001, δυνάμενο να παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών 
εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες, 
παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων. Τα 
κουφώματα πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις:  

• Αεροπερατότητας  

• Υδατοπερατότητας  

• Αντίστασης σε ανεμοπίεση  

• Μηχανικών αντοχών  

• Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)  

• Αντίστασης σε κρούση  

• Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  

• Αντοχής σε στατική στρέψη  

• Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη  

• Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα 
 

Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι 
τρεις πρώτες) είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR 
L’ AGREMENT DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des fenêtres».  
 
Στις διατομές αλουμινίου που έχουν διατάξεις διακοπής θερμικών γεφυρών, πέραν των 
προηγούμενων βασικών απαιτήσεων πληρούνται και οι κάτωθι προϋποθέσεις αναφορικά με τις 
διατομές από το άκαμπτο συνθετικό υλικό που παρεμβάλλεται στις αντίστοιχες διατομές 
αλουμινίου. Συγκεκριμένα δεν:  

➢ Αποσυναρμολογούνται από τις εγκοπές τοποθέτησής τους όταν τα υαλοστάσια 
καταπονούνται από τις δράσεις του ανέμου.  

➢ Θραύονται υπό την επίδραση δονήσεων.  

➢ Μειώνεται η αποτελεσματικότητα της σύνδεσης των δύο ανεξάρτητων διατομών υπό την 
επίδραση κρούσεων, πιέσεων και καταπονήσεων από τους χρήστες.  

➢ Επηρεάζεται η ευστάθεια του υαλοστασίου υπό την επίδραση υγροθερμικών 
καταπονήσεων.  

➢ Δημιουργείται αποσυναρμολόγηση της σύνθετης διατομής λόγω αποσύνδεσης του 
υαλοστασίου υπό την επίδραση φωτιάς.  
 

Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων τους, η μορφή τους, οι μέθοδοι 
συναρμολόγησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους 
καθώς και τα εξαρτήματα λειτουργίας και η θέση τους, αποτελούν ευθύνη του εργοστασίου 
παραγωγής των κουφωμάτων. Μέσα στο site της εταιρίας διατίθενται κατάλογοι των διατομών 
κατά «σειρές» με τα χαρακτηριστικά τους και πίνακες, όπως και γραφήματα και τύποι 
υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση με την μορφή και 
το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά.  
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➢ Οι διατομές είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα 
από την διέλαση. Το πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές  
ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους σχετικούς καταλόγους. Το βάρος ανά μέτρο 
μήκους διατομής δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ανοχές του 
ονομαστικού (όπως αναφέρεται στον κατάλογο του παραγωγού των διατομών). Η 
θερμοδιακοπή θα πρέπει να επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτους κατ’ ελάχιστον 
20mm.  

• Εσωτερικά κουφώματα 
Οι εσωτερικές πόρτες είναι είτε από Αλουμίνιο με πανελ πολυουρεθάνης αντίστοιχων 
προδιαγραφών με των εξωτερικών ή από μελαμίνη. 

Τα εσωτερικά κουφώματα μπορεί επίσης να είναι ξύλινα πρεσσαριστά με κάσα από σουηδική 
ξυλεία αρίστης ποιότητας, αλουμίνιο ή πλαστικό. Τα θυροφυλλα είναι πάχους 45mm με 
αμφίπλευρη επένδυση MDF πάχους 6mm με εργοστασιακή βαφή (λάκας) σε χρώμα της επιλογής 
του εντολέα. Η ανάρτηση θα γίνεται με δύο τουλάχιστον στηρίγματα. 

 

• Εξαρτήματα κουφωμάτων 
Τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης των κουφωμάτων (μεντεσέδες. μύλοι, χειρολαβές, 
μηχανισμοί ασφάλισης κλειδαριές, πόμολα κ.λ.π.) είναι απολύτως συμβατά με τη 
χρησιμοποιούμενη σειρά των profiles και είναι κατασκευασμένα από ισχυρό μεταλλικό κράμα.  
 
Στις πόρτες χρησιμοποιούνται 3 μεντεσέδες.  Οι πόρτες έχουνι όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
(όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λπ.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία 
τους.  Επισημαίνεται ότι, εχτρα μπορει να τοποθετηθεί στη κάτω οριζόντια τραβέρσα της 
εξώπορτας ειδικό τεμάχιο αλουμινίου που εξέχει προς τα κάτω περίπου ένα εκατοστό 
προκειμένου να αποφευχθεί εισροή υδάτων βροχής στο εσωτερικό δάπεδο. Το τεμάχιο είναι 
καλαίσθητο και με στρογγυλεμένες τις κάτω εξέχουσες γωνίες. 

Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής ή 
διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λπ. 
είναι τα απαιτούμενα από τη μελέτη του προμηθευτικού οίκου των κουφωμάτων. Όλα τα 
εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται  για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από 
αλουμίνιο κράματος 6063, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε 
καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα 
εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο 
κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις ή 
ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες 
τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 

 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) είναι από:  
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών  
β) ανοξείδωτο χάλυβα  
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο  
δ) ράουλα teflon με πιστοποίηση με ένσφαιρους τριβείς και έχουν τέτοια μορφή, ώστε να 
εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων  
 
 
 

• Παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικά λάστιχα  
Είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (EPDM), με αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς 
παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με ή χωρίς 
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φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε 
θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C.  
 
Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 
χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 

• Προστασία - χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου  
 
Γενικά 
· H βαφή των προφίλ γίνεται σε πρότυπα κάθετα βαφεία τεχνολογίας (Χωρίς χρώμιο). CFT 
· Η διαδικασία βαφής πληρεί σε μόνιμη βάση τις προδιαγραφές Qualicoat και Sea Side Class , 
προσδίδοντας αυξημένη αντοχή στη βαφή στις παραθαλάσσιες περιοχές, σε βιομηχανικές ζώνες 
και σε περιβάλλον με ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. κλειστές πισίνες κλπ). 
·  Το πάχος της βαφής κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 90 μικρά (μm).  
Βάσει προτύπου, το ελάχιστο μέσο πάχος βαφής πρέπει να είναι 60 μικρά(μm), ενώ δεν υπάρχει 
κάποια απαίτηση ως προς το μέγιστο πάχος βαφής.  
 
Τα προφίλ αλουμινίου προστατεύονται και χρωματίζονται με την ακόλουθη μέθοδο:  
 
 Ηλεκτροστατική βαφή  
Προηγείται η χημική επεξεργασία των διατομών η οποία συνίσταται στον επιμελημένο 
καθαρισμό τους (απολάδωση), την προσβολή της συνολικής επιφάνειας και την παθητικοποίηση 
αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλουμινίου και 
των διεθνών φορέων πιστοποίησης ηλεκτροστατικής βαφής, Qualicoat και GSB. Στην φάση της 
χημικής επεξεργασίας των προφίλ δεν χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία περιέχουν εξασθενές 
χρώμιο.(Chrom free χημική επεξεργασία). Ακολουθεί η κάλυψη των επιφανειών με 
ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας, απόχρωσης κατηγορίας RAL ή άλλης ειδικής 
απόχρωσης και ο πολυμερισμός αυτής σε φούρνο θερμοκρασίας περίπου 200°C. Το πάχος της 
επικάλυψης με πούδρα θα πρέπει να είναι, από 60μm έως 120μm, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των προαναφερθέντων φορέων πιστοποίησης και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Αλουμινίου. Η πούδρα θα πρέπει να είναι κατηγορίας (TGIC - free) απαλλαγμένη από σκληρυντές 
TGIC.  
Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη 
ομοιοχρωμία και μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στην αλμύρα. Η βαφή πραγματοποιείται σε 
βαφείο που ακολουθεί τις προδιαγραφές Qualicoat (επιπέδου Seaside Class) και GSB και διαθέτει 
τις σχετικές πιστοποιήσεις.  
 
 

• Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης  
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών:  
α) δεν έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και ανομοιοχρωμίες  
β) παρατηρούμενη υπό γωνία 60° και απόσταση 3m δεν παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες, 
δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, κρατήρες, 
στίγματα, εκδορές και θα καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις ράβδους  
γ) παρατηρούμενη από απόσταση 3m για εσωτερικές κατασκευές και 5m για εξωτερικές δεν έχει 
διαφορές στην επικάλυψη.  
 
Δοκιμές εκτελούνται σε τρία δοκίμια που συνοδεύουν κάθε παρτίδα ράβδων, που χρωματίζονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα. 
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• Όλα τα κράματα έχουν το ίδιο φινίρισμα και προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή.  

• Όλα τα ελατά τμήματα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να 
συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να 
αποφεύγονται κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των 
ελατών τμημάτων θα είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα 
μήκη που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση.  

 

Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα 
αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες 
για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες έχουν έντονα 
διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και κατασκευών.  

 

Ανοχές: Κατά τον σχεδιασμό των κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των 
εξαρτημάτων και στερεώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι ανοχές της φέρουσες κατασκευής. Τα 
διάκενα μεταξύ κασών και πανελ θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για την τοποθέτηση 
στεγανωτικών κορδονέτων. Όλοι οι αρμοί επαφής με το δομικό περίβλημα σφραγιζονται με 
κατάλληλη μαστίχη σιλικόνης.  

 

Στεγανοποιήσεις: Για την στεγανοποίηση των κατασκευών χρησιμοποιούνται μεταξύ 
κουφώματος και οικοδομικού ανοίγματος, αφρώδη κορδόνια αρμολόγησης ή αφρώδεις 
διογκούμενες ταινίες σφράγισης και ουδέτερη σιλικόνη. Στα σημεία επαφής κουφωμάτων με 
κινητά τμήματα τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο 
Μονομερές (EPDM). Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με παρεμβύσματα κουμπωτά, 
συρταρωτά ή σφηνωτά από EPDM ή PVC. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων 
αλουμινίου και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του οικισκου γεμίζονται με ελαστομερή 
σιλικόνη πολυουρεθανικής βάσης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί αφρώδες κορδόνι 
αρμολόγησης.  
 
Οι κλειδαριές ασφαλίζουν σε ένα σημείο καθ’ ύψος του κουφώματος, χωνευτές με ελατήριο οι 
οποίες ασφαλίζουν και απασφαλίζουν με μοχλό μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά 
βαρέως τύπου. Μηχανισμοί αλουμινίου ανοιγοανάκλισης ή απλού ανοίγματος ή απλής ανάκλισης 
μετά των χειρολαβών τους αρίστης ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές του παραγωγού του 
συστήματος.  
 
 

• Υαλοπίνακες . (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-01, 1501-03-08-07-02)  

http://www.oikiskos.com/
mailto:info@oikiskos.com


Έκδοση30/01/2021  OIKISKOS  ©  2020    τηλ  + 30 2310 239 349 web: http://www.oikiskos.com e-mail: info@oikiskos.com 

 
28 

 
Οι υαλοπίνακες είναι διαφανείς, διπλοί, πάχους τουλάχιστον 4mm με διάκενο τουλάχιστον 
12mm Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται για την εξασφάλιση της αεροστεγανότητας του διάκενου. Τα 
διπλά τζάμια έχουν άψογο σφράγισμα από κατάλληλη μαστίχη ώστε να μην αστοχούν και να μην 
εισέρχεται υγρασία στο διάκενο που προκαλεί θάμπωμα.  
Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι θερμομονωτικοί/ενεργειακοί με δυνατότητα μαλακής επίστρωση 
νέας γενιάς και συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους. Τα πιστοποιητικά 
προέρχονται από ευρέως γνωστούς οργανισμούς πιστοποίησης.  
Όλα τα τεμάχια που τοποθετούνται είναι μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α’ διαλογής, η δε 
τοποθέτησή τους γίνεαι κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή.  
Οι υαλοπίνακες είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Είναι διαφανείς, εκτός από τις 
θέση που προβλέπονται οπλισμένοι, διαφώτιστοι, ή ειδικά επεξεργασμένοι,  
Τοποθέτηση είτε με ειδικές κουμπωτές διατομές από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είτε από ειδικές 
ελαστικές διατομές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώμα γκρίζο. Πίεση συγκράτησης του 
υαλοπίνακα όχι μικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιμο στις γωνίες κατά 45° στο μισό του πλάτους 
τους. Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λπ., σχήματος Π και έχει 
διαστάσεις μεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, εδράζεται σε δύο μικρά τακάκια από μολυβδόφυλλο, 
πάχους τουλάχιστον 3mm.  Οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια απαιτείται για τους 
ενεργειακούς υαλοπίνακες βάσει ENISO. 
 
Προσοχή! Παρόλο που φαίνεται το αντίθετο οι καθρεπτίζοντες υαλοπίνακες stopsol ενδείκνυνται 
για χειμερινές καιρικές συνθήκες γιατί τραβούν τον ήλιο και θερμαίνουν ευκολότερα τον οικίσκο.  

 

Για την επιλογή του τύπου των κουφωμάτων λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής ώστε να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που αφορούν στην αντίσταση στον αέρα την 
στεγανότητα στο νερό και την εξασφάλιση θερμικής μόνωσης. 

 

Ερμάρια κουζίνας  – Ντουλάπες – Έπιπλα 

   
Τα ερμάρια κουζίνας έχουν φύλλα από μελαμίνη (χρώματος επιλογής του εντολέα) ή είναι 
βιομηχανοποιημένα ανάλογης ποιότητας και αντοχής και ο πάγκος εργασίας θα έχει πάχος 3cm 
(τύπου Duropal) Τα εδραζόμενα στο δάπεδο ερμάρια στηρίζονται σε βάση (μπάζα) πλαστική RAL 
9006 ή RAL 9010 πλήρους διατομής, ύψους περίπου 7cm. Το βάθος των ερμαρίων είναι 60cm και 
το ύφος 90cm. Κατασκευάζονται με ένθετη εν θερμώ λευκή μελαμίνη.  Το σύστημα των 
ερμαρίων μπορεί να περιλαμβάνει συρταριέρα τεσσάρων (4) συρταριών και σε όλα τα ντουλάπια 
υπάρχουν ενδιάμεσα ράφια. Ο νεροχύτης είναι  μεταλλικός ανοξείδωτος με μία γούρνα και χώρο 
αποστράγγισης διαστάσεων 0,50X0,50m. Άνωθεν υπάρχει επιχρωμιωμένη μπαταρία «μείκτης» 
ζεστού-κρύου νερού. Τα αναρτώμενα ερμάρια τοποθετούνται 60cm πάνω απο τα επιδαπέδια με 
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επαρκή αριθμό στηρίξεων. Το βάθος των αναρτωμένων ερμαρίων είναι 30cm και το ύψος 60-
90cm, ενώ πάνω από τη θέση της ηλεκτρικής κουζίνας, το ερμάριο είναι κατάλληλο ώστε να 
υποδεχθεί απορροφητήρα. Τα πόμολα όλων των ερμαρίων και των συρταριών είναι σχήματος Π 
από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα διαμέτρου 10 χλστ. και μήκους 10 εκ. τουλάχιστον. Η στήριξη 
της κατασκευής γίνεται σε ανθεκτικά ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους. Η σύνθεση φέρει πλαστική 
μπάζα (σοβατεπί) με την ορατή πλευρά, απομίμηση ανοξείδωτου.  

 

 

Είδη υγιεινής 

 
 Στο λουτρό τοποθετούνται λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας. Στα λουτρα τοποθετούνται: 
 
α) λεκάνη χαμηλής πιέσεως.  Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη 
με ενσωματωμένη παγίδα (σιφώνι) και θα έχουν διαστάσεις περίπου 43x33 cm.  
Θα συνοδεύονται επίσης από πλαστικό κάθισμα λευκό με κάλυμμα. Ειδικό εξάρτημα για 
προσαρμογή της λεκάνης με το δοχείο πλύσης  Δίπλα στη λεκάνη  τοποθετείται χαρτοθήκη. 
 
β) καζανάκι πλύσεως της λεκάνης πορσελάνινο, χαμηλής πιέσεως με διακόπτη παροχής νερού. 
 
γ) νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη με διάταξη υπερχείλισης ελάχιστων διαστάσεων 
0.35mΧ0,50m με βαλβίδα επιχρωμιωμένη, με σιφόνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή με ενιαίο 
εγκεκριμένο σύστημα σιφονισμού από πλαστικό βαρέως τύπου. Η μπαταρία ζεστού-κρύου νερού 
είναι αναμεικτική χρωμέ αρίστης ποιότητας επικαθήμενη. 
 
δ) πάνω από το νιπτήρα τοποθετείται καθρέπτης, ελαχίστων διαστάσεων 0,70mX0,50m, 
μεγεθυντικός καθώς και ένα άγκιστρο. Εxtra μπορούν να τοποθετηθούν, φωτιστικό, εταζέρα, 
ποτηροθήκη, σαπουνοθήκη,. 
 
ε) ντουζιέρα ακρυλική ή πορσελάνινη  με ειδική επεξεργασία της επιφάνειας χρήσης της όπου 
προβλέπεται, διαστάσεων 80cmx80cm. Η μπαταρία του λουτήρα είναι επιτοίχια αναμείξεως 
επιχρωμιωμένη με επιχρωμιωμένο σπιράλ-καταιωνιτήρα και τοποθετείται σε κατάλληλη θέση. 
Δίπλα στη ντουζιέρα, σε κατάλληλη θέση τοποθετείται αγκιστρο. Σε κάθε λουτρό τοποθετείται 
κουρτίνα 
 
Επισημάνσεις:  
1. Τα είδη υγιεινής και τα αξεσουάρ (χειρολαβές, καθρέπτης λεκάνη, νιπτήρας κλπ) του w.c. 
ΑΜΕΑ θα είναι τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.  
 
2. Τα είδη υγιεινής και τα αξεσουάρ που προορίζονται για τα νήπια θα είναι τα προτεινόμενα 
από τις εταιρείες κατάλληλα για τα νήπια. Οι λεκάνες θα είναι μικρού μεγέθους και οι νιπτήρες 
θα τοποθετηθούν σε χαμηλό ύψος.  
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Τυπικό WC  
 

  
 

Υδραυλική εγκατάσταση 

 
Η υδροδότηση του οικίσκου γίνεται από την κεντρική παροχή της ύδρευσης αφού παρεμβληθεί 
γενικός διακόπτης νερού (βάνα).  
 
Η υδραυλική εγκατάσταση συνδέει όλα τα υδραυλικά είδη με ύδρευση & αποχέτευση, μέχρι την 
εξωτερική πλευρά του οικίσκου 
 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για τα δίκτυα νερού, θα είναι πλαστικοί θερμοκολλητικοί. 
DN 20 -25.   Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα αντίστοιχα που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις και τις εγκεκριμένες οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). Οι  Κρουνοί / διακόπτες θα είναι 
επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση με 
ελαστικό σωλήνα.  
 
Παρασκευή ζεστού νερού χρήσης  
Ζεστό νερό χρήσης μπορεί να ληφθεί από θερμοσίφωνα ηλεκτρικό ή ηλιακό. 
Συνήθως τοποθετείται θερμοσίφωνας χωρητικότητας 40 λίτρων, ισχύος 1,5 kW ή σε μεγαλύτερα 
WC χωρητικότητας 100 λίτρων, ισχύος 3,0 kW. σε θέση που ορίζεται στα σχέδια της μελέτης του 
έργου. Το δίκτυο διανομής του ζεστού νερού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής και 
κουζίνας. Το κεντρικό δίκτυο διανομής του ζεστού νερού οδεύει παράλληλα με τις σωληνώσεις 
του κρύου νερού, με κατακόρυφα και οριζόντια. Όλα τα όργανα διακοπής (κρουνοί, βάνες) είναι 
ορειχάλκινα νικελοχρωμέ σφαιρικού τύπου (Ball Valves). Οι σωληνώσεις ζεστού νερού για λόγους 
αισθητικής ΔΕΝ είναι μονωμένες. Η κατασκευή του δικτύου ζεστού νερού θα είναι ακριβώς όμοια 
με του κρύου νερού, δηλαδή από το κεντρικό δίκτυο ζεστού νερού θα τροφοδοτηθούν τοπικοί 
ορειχάλκινοι συλλέκτες, κατάλληλης διατομής, τοποθετημένοι δίπλα από τους συλλέκτες κρύου 
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νερού. Η τοπική διανομή σε ομάδα υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται όπως και του κρύου νερού, 
με σύστημα σωλήνων από δικτυωμένο λευκό πολυαιθυλένιο.  
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ  
 
Χαλύβδινο δοχείο ειδικών προδιαγραφών δοκιμασμένος στα 16 bar  
Εσωτερική προστασία του δοχείου με ειδική επίστρωση σμάλτο τιτανίου  
Καθοδική προστασία του δοχείου με ράβδο μαγνησίου  
Αντίσταση χαμηλής φόρτισης  ισχύος 1,5 kW  
Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια  
Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού  
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας  
Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα  
Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης  
 
 

XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  L  40 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  kW  1,5  

ΡΕΥΜΑ  A  7,0  

ΤΑΣΗ (50/60 Ηz)  V  220-240  

ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ  mm2  4  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  G ½”  

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  bar  Μέγιστη επιτρεπόμενη 8  

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  Περιοχή ελέγχου από 30 έως 80oC, προστασία με θερμοηλεκτρική 
ασφάλεια  

ΜΟΝΩΣΗ  Σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη χωρίς HCFC πάχους τουλάχιστον 
25 mm  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  IP23  

ΒΑΡΟΣ (ΑΔΕΙΟ)  kg  30  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΤ 45oC  

Ώρες: Λεπτά  0:30  

 
Ζεστό νερό χρήσης μπορεί να ληφθεί επίσης από Θερμαντήρα Νερού.  
 
Ο θερμαντήρας νερού θα είναι ηλεκτρικός, κατακόρυφου τύπου, κατά DIN 4801 ή 4802 ανάλογα 
με το μέγεθος και θα τροφοδοτείται με ανεξάρτητη γραμμή από τον πίνακα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή 
 
Δίκτυο Αποχέτευσης  
Kκατασκευάζεται με πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm, με εσωτερική διάμετρο για τις λεκάνες 
Φ100 mm και για τους νιπτήρες Φ32-40 mm. ΔΕΝ υπάρχει δίκτυο εξαερισμού για τις λεκάνες . 
Τέλος το όλο δίκτυο θα καταλήγει σε αναμονές  για τη σύνδεση με το δίκτυο πόλης για τις λεκάνες 
πλευρικά του οικίσκου και για τα υπόλοιπά στην κάτω πλευρά του οικίσκου 
 

Χρωματισμοί 
 

Όλα τα μεταλλικά μέλη του οικίσκου προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και συγκεκριμένα: 
• Όλα τα μεταλλικά τμήματα αφού καθαριστούν επιμελώς. προστατεύονται με μία στρώση 
ασταριού και βάφονται με μια στρώση χρώματος. 
• Όλα τα ειδικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και στερέωση των 
πανέλων έχουν την ίδια απόχρωση με αυτή του οικίσκου 
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• Οι χρωματισμοί του σκελετού και των πάνελ είναι σε Ral 9002. Τα αρμοκάλυπτρα σε Ral 
9002 ή Ral 9006. Η υδρορροή σε Ral 9002 ή Ral 9006 
 
Υπάρχει η δυνατότητα πυροβαφής εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται! 
 
 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις γίνονται σύμφωνα, με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, της 
ΤΟΤΕΕ και γενικά την ισχύουσα νομοθεσία για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 
 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε οικίσκου είναι πλήρης και βάσει των διεθνών κανονισμών 
(VDE κλπ), των κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΜΕ), των προδιαγραφών 
της ΔΕΗ και του ΕΛΟΤ HD 384. Γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων 
και τις ΤΟΤΕΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και του ΓΟΚ καθώς και τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας. 
Ο πίνακας είναι HAGER μιας σειράς από ενισχυμένο πλαστικό με πορτάκι και είναι εφοδιασμένος με 
όλα τα όργανα ασφάλισης και προστασίας των διαφόρων γραμμών, διακόπτη διαρροής και 
ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαρροής ενδεικτικού τύπου Αbb. Το διακοπτικό υλικό είναι Legrand. 
 
 
Καλωδιώσεις  
Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3X1.5 και 3X2.5 για φωτιστικά σώματα και ρευματοδότες 
αντίστοιχα και θα τοποθετηθούν σε πλαστικό σωλήνα τύπου kouvidis ανάλογης διατομής 
διαιρούμενου τύπου, ενώ τα κουτιά των διακοπτών και διακλαδώσεων θα είναι πλαστικά στεγανά. 
Οι ηλεκτρικές γραμμές θα είναι επίτοιχες.  
 
Κατ’ ελάχιστο αποτελείται για κάθε μονάδα από τις εξής γραμμές; 
- 1 Γραμμή φωτισμού 3Χ1,5 mm με μικροαυτόματο 10 Α  
- 1 Γραμμή ρευματοδοτών 3Χ2,5 mm με μικροαυτόματο 16 Α / 7 πρίζες 
- 1 Γραμμή 3Χ2,5 mm για κάθε κλιματιστικό με μικροαυτόματο 16 Α  
 
Ηλεκτρικοί πίνακες  
Κάθε οικίσκος, διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, πλαστικό , για την τοποθέτηση των 
οργάνων του πίνακα σε φορείς διπλού Π, ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS 8 GD3 με πλαστική 
πόρτα και με προστασία ΙΡ 30 κατά DIN 40050.  
 
Μπορεί κατά παραγγελία η πόρτα να  κλειδώνει με κλειδαριά. Η πόρτα είναι μονόφυλλη. Πλαστική 
μετώπη στο εμπρόσθιο μέρος, πάνω στην οποία υπάρχουν θέσεις για πινακίδες από ζελατίνη για 
την αναγραφή των κυκλωμάτων (π.χ. φωτισμός Αίθουσας).  
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισμό, 
ασφάλιση, ενδείξεις κ.λπ. να είναι προσιτά με ευκολία μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων 
καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη 
αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα όργανα 
που βρίσκονται κοντά.  
Οι ζυγοί των πινάκων είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων για την 
προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή 
που επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από 
χαλκό για τη γείωση και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο.  
Οι πίνακες παρέχουν άνεση χώρου για την σύνδεση των κυκλωμάτων.   
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Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό τηρούνται οι 
εξής αρχές:  

• Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.  

• Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως 
προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.  

• Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά 
επίσης προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.  

• Στο επάνω μέρος των πινάκων και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν 
κλέμενς, στα οποία θα έχουν οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε 
γραμμής, με τέτοιο τρόπο ώστε, κάθε γραμμή που εισέρχεται στον πίνακα να συνδέεται 
με όλους τους αγωγούς μόνο στο κλέμενς. Οι σειρές των κλέμενς θα βρίσκονται σε τέτοια 
απόσταση μεταξύ τους, ώστε κάθε σειρά που είναι πιο κάτω, να βρίσκεται σε μεγαλύτερη 
απόσταση από το βάθος του πίνακα, από ό,τι η προηγούμενη σειρά.  

• Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς το κλέμενς από πίσω έτσι ώστε, η επάνω 
επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι 
γραμμές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς 
μέχρι τα κλέμενς.  

• Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική 
άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή ξεχωριστά ευθείες και σύντομες 
διαδρομές. Στα άκρα τους θα είναι καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες 
βίδες και περικόχλια, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και στα άκρα 
θα φέρουν αριθμούς. Με μεγάλη επίσης προσοχή θα γίνει και η πρόσδεση των καλωδίων 
σε ομάδες, όπου αυτό είναι αναγκαίο.  

• Οι ζυγοί θα είναι χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, σε τυποποιημένες διατομές. Οι διατομές 
των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς 
και θα  συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις 
αντίστοιχες γραμμές άφιξης και αναχώρησης. 

 
Ο ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι:  

• 1 ραγοδιακόπτης 1X40 Α  

• 1 αυτόματη ασφάλεια 1Χ32 A  

• 1 ρελέ διαρροής 1X40 Α  

• 1 αυτόματη ασφάλεια WL 1X16 Α για τους ρευματοδότες  

• 1 αυτόματη ασφάλεια WL 1X10 Α για τα φωτιστικά 

• 1 αυτόματες ασφάλεια WL 1X16 A για κάθε Α.C.  
• 1 ενδεικτική λυχνία και  κατά παραγγελία αντικεραυνικά πίνακα. 

 
Φωτιστικά 
Στην οροφή τοποθετούνται παραβολικά φωτιστικά σώματα LED με πυκνότητα 1 φωτιστικό/ 9/μ2  
που αποδίδουν περίπου 500 lux σε κάθε σημείο του οικίσκου.  
 
Είναι φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρες σχήματος ράβδου, χρώματος φωτός 4400 (DAY  
LIGHT) και έχουν βάση από χαλυβδοσωλήνα DKP, πάχους 0,8 mm βαμμένη ηλεκτροστατικά εν 
θερμώ με ειδικό λακ σε χρώμα λευκό και στη συνέχεια ψημένη με υπέρυθρες ακτίνες σε 
θερμοκρασία 1800 C.  
 
Γενικά, τα φωτιστικά σώματα  έχουν επαρκή στερεότητα και διαστάσεις, ώστε να μην 
παραμορφώνονται με αποτέλεσμα την κακή προσαρμογή του λαμπτήρα στις λυχνιολαβές του.  
 
Η βάση κάθε φωτιστικού σώματος έχει μια ηλεκτρική επαφή για την γείωσή του, οπές στήριξης 
και οπές για την είσοδο των τροφοδοτικών καλωδίων από επάνω ή τα πλαινά. 
 

http://www.oikiskos.com/
mailto:info@oikiskos.com


Έκδοση30/01/2021  OIKISKOS  ©  2020    τηλ  + 30 2310 239 349 web: http://www.oikiskos.com e-mail: info@oikiskos.com 

 
34 

Στην περίπτωση φωτιστικών με περσιδωτό κάλυμμα, αυτό θα έχει πλαίσιο από χαλυβδοέλασμα 
βαμμένο με λακ φούρνου και κυψελοειδή ακρυλική σχάρα με κλιπς, που δεν παραμορφώνεται. 
  
Στην είσοδο, εξωτερικά, (προαιρετικά) στα χωλ  και στα wc, υπάρχουν επίσης φωτιστικά σώματα 
τύπου χελώνας. Τα φωτιστικά  αυτά έχουν πλαστικό κάλυμμα, που είναι εξ ολοκλήρου ακρυλικό, 
αδιαφανές με χρώμα γαλακτερό. Η στεγανοποίηση του καλύμματος και της μεταλλικής σκάφης 
γίνεται με την παρεμβολή κατάλληλου παρεμβύσματος από αφρώδες πλαστικό.  
 
Ρευματοδότες  
Οι ρευματοδότες είναι ασφαλείας, 16 Α, 250 V με επαφές για την γείωση, τύπου Σούκου Legrand, 
κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση 
 
Οι στεγανοί ρευματοδότες είναι 16 Α, 250 V με επαφές για γείωση, τύπου Σούκου Legrand  
 με προστατευτικό κάλυμμα, κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση.  
 
Με εξαίρεση αυτών των κλιματιστικών ή της κουζίνας, οι λοιποί ρευματοδότες καθώς και οι 
διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος ενδεικτικά  0,6 μ ή 1,20μ  
 
Διακόπτες  
Οι διακόπτες θα είναι χωνευτού τύπου με κοχλίωση (ΤΑΜΠΛΕΡ) εξαιρετικής κατασκευής 10 Α, 250 
V, κομιτατέρ, τύπου Legrand.  
 
Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης (Τηλεφώνα – Data)  
 
Σκοπός της παρούσας εγκατάστασης είναι η εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών καθώς και 
η ευχερής πρόσβασή σε δίκτυα δεδομένων (Internet κ.λπ).  
 
Η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με:  
Τα πρότυπα ANSI/EIA/TIA 568A, ANSI/EIA/TIA 568B, ANSI/EIA/TIA 569A, ANSI/EIA/TIA 606A και το 
ΕΝ 50173  
 
Στοιχεία της εγκατάστασης, είναι οι κατανεμητές, οι σωληνώσεις, τα κουτιά διέλευσης και 
διακλάδωσης, οι καλωδιώσεις και οι λήψεις τηλεφώνων/δεδομένων.  
 
Για την είσοδο του καλωδίου του τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής προβλέπεται η εγκατάσταση 
σωλήνα κουβίδης Φ20 και κυτίο εισόδου διαστάσεων 80x80mm.  
 
Το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης θα είναι κατηγορίας Cat-Ε όπως αυτή περιγράφεται από τις 
σχετικές προτάσεις των Διεθνών Οργανισμών (ISO 11801, EN 50173 -1).  
 
Ο κεντρικός κατανεμητής (rack) του οικίσκου  είναι τύπου ερμαρίου, επίτοιχος, χωρητικότητας 6-
12U, μεταλλικού ικριώματος 19".  
 
Ο κεντρικός κατανεμητής θα φέρει patch panels άφιξης και αναχώρησης για τις εισερχόμενες όσο 
και για τις εξερχόμενες γραμμές, καθώς και τα απαραίτητα ενεργά στοιχεία (switch, router) για τη 
διασύνδεση των λήψεων DATA. Οι διάφορες συνδέσεις στα PATCH PANEL θα γίνονται με 
κατάλληλα καλώδια συνδέσεων (PATCH CORDS) με κατάλληλα βύσματα στις δύο άκρες. 
  
Στον οικίσκο τοποθετούνται διπλές λήψη RJ45 με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί η μία για 
τηλέφωνο και η άλλη για data. Οι λήψεις θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση επί σωληνώσεων, 
όπως φαίνεται στα σχέδια, με τα απαραίτητα κουτιά τους και θα έχουν την σχετική σήμανση για 
τηλέφωνο ή data.  
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Η μέγιστη απόσταση κατανεμητή-λήψης είναι τα 90m.  
 
Η σύνδεση των λήψεων με τον κεντρικό κατανεμητή (rack) θα γίνεται καλωδίων UTP 4’’CatΕ.  
Το δίκτυο θα παραδοθεί έτοιμο για σύνδεση με τον κατανεμητή, αριθμημένο και ταξινομημένο.  
Τοποθετούνται κατοποιν παραγγελίας κατάλληλοι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων σε κάθε 
ενεργό ζεύγος των παροχικών τηλεφωνικών καλωδίων. Δύναται να εγκατασταθούν απαγωγείς 
τύπου Τ3 SCHUKO σε κάθε ευαίσθητη συσκευή π.χ. Η/Υ. 
 
Συνδεσμολογία τηλεφώνου 
 

 
 
Συνδεσμολογία δικτύου 
 

 
 

http://www.oikiskos.com/
mailto:info@oikiskos.com


Έκδοση30/01/2021  OIKISKOS  ©  2020    τηλ  + 30 2310 239 349 web: http://www.oikiskos.com e-mail: info@oikiskos.com 

 
36 

 
 
 
 
Αλεξικέραυνο – Γείωση  
 
 Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-3 (2010) δεν απαιτείται ανεξάρτητος κλωβός στην οροφή του 
οικίσκου, διότι είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε τα εκτεθειμένα στον κεραυνό σημεία είναι πάνω 
από 4mm και έχουν πλήρη αγωγιμότητα μέσω του σκελετού και της βάσης με 
ηλεκτροσυγκόλληση.  Η βάση του οικίσκου θα πρέπει να  διασυνδεδεμένη σε όλα τα σημεία 
αγκύρωσης με λάμες στη θεμελιακή γείωση ή στην ράβδο γειώσεως. Η ωμική αντίσταση που 
πρέπει να παρουσιάζει η γείωση του οικίσκου πρέπει να είναι κάτω από 1Ω. Έτσι καλύπτεται 
πλήρως η αντικεραυνική προστασία του Οικίσκου. 
 
Στην περίπτωση όμως που επιλέξετε να γίνει η εγκατάσταση τότε: 
 
Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. 
Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκισή με τη βοήθεια γυμνών αγωγών 
Φ8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50 cm, που 
δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη. Η 
προστασία μπορεί να γίνει για κάθε μεμονωμένο οικίσκο ή για συστοιχία οικίσκων.  
 
Αγωγοί Προστασίας  
Στην απόληξη της υδροροής των οικισκων  θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ8 mm από 
κράμα αλουμινίου (AlMgSi). Ο αγωγός συγκρατείται με ανάλογου υλικού στηρίγματα ανά 50 cm, 
περίπου με την ανάλογη στεγανοποίησή τους.  
Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες.  
 
Αγωγοί Καθόδου  
Το δίκτυο προστασίας ενώνεται σε διαμετρικές θέσεις με δύο ηλεκτρόδια γείωσης ανά φρεάτιο 
με καθόδους γείωσης από γυμνό αγωγό Φ10 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi ) μετά των 
αντιστοίχων στηριγμάτων ανά 50 cm. Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο έδαφος 
και μέχρι ύψους 2.0 m θα περιβληθεί με γαλβανισμένο σωλήνα Φ 1&1/4”. Ο σωλήνας αυτός 
πρέπει να ανοιχθεί στην γενέτειρά του με πριόνισμα για τη δημιουργία διακένου αέρα προς 
αποφυγή καταστροφής της γραμμής καθόδου.  
 
Δίκτυο Γείωσης  
Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου, δηλαδή ένα τουλάχιστον 
φρεάτια ανά οικίσκο. Σε περίπτωση που τοποθετούνται οικίσκοι  σε σειρά, ο αριθμός των 
φρεατίων θα είναι τουλάχιστον όσος ο αριθμός των οικίσκων, συν ένα. Ανάλογα με το έδαφος 
είναι πιθανόν να απαιτηθούν περισσότερα φρεάτια αλεξικέραυνου με αντίστοιχα ηλεκτρόδια.  Η 
εγκατάσταση των γειώσεων γίνεται με ευθύνη του πελάτη. 
 
Ο ηλεκτρολόγος του πελάτη υποχρεούται αφού εγκαταστήσει τα φρεάτια, με ειδικό γειωσόμετρο 
να ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 Ω.  
 
Στα σημεία σύνδεσης του αγωγού καθόδου με τα δύο ηλεκτρόδια χαλκού αλεξικέραυνου θα 
τοποθετηθεί διμεταλλικό έλασμα για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης. 
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Μηχανολογική εγκατάσταση 
 
Τα κλιματιστικά μηχανήματα έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητά μας ως απαραίτητες οικιακές 
συσκευές, κυρίως προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το κρύο το χειμώνα, καθώς άλλες λύσεις θέρμανσης είναι αρκετά 
ακριβότερες. 
 
Η επιλογή της κατάλληλης κλιματιστικής μονάδας ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου μας, 
είναι μια σύνθετη διαδικασία. Στόχος των συμβουλών που ακολουθούν, είναι η απλή και 
κατανοητή ενημέρωσή σας σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαθέσιμες τεχνολογίες 
στο χώρο των κλιματιστικών μηχανημάτων που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Να τονιστεί, ότι 
σε καμία περίπτωση οι παρακάτω πληροφορίες δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την 
επιστημονική ανάλυση ενός εξειδικευμένου μηχανικού, η οποία αποτελεί τον πλέον ασφαλή 
τρόπο για τη σωστή επιλογή του κλιματιστικού σας μηχανήματος. 
 
Επιλογή ισχύος (BTU) 
Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να επιλέξετε, είναι η ισχύς του μηχανήματος. Με 
τον όρο “ισχύς” εννοούμε την ποσότητα θερμότητας (ενέργειας) ανά ώρα, που είτε μπορεί να 
απορροφήσει η κλιματιστική μονάδα σε λειτουργία ψύξης, είτε να εκλύσει σε λειτουργία 
θέρμανσης, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία στον οικίσκο σας. Η ισχύς υπολογίζεται σε BTU/h 
(British Thermal Unit) και αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά από όλους του 
κατασκευαστές. Ο υπολογισμός της ισχύος που πρέπει να έχει το κλιματιστικό σας για να μπορεί 
να μεταβάλει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία στο χώρο μας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η 
οποία απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση και επηρεάζεται από μια πληθώρα παραμέτρων.  
 
Ενδεικτικά, κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 

• Ο όγκος του οικίσκου και το καθαρό του ύψος. 
• Το πάχος της μόνωσης του οικίσκου και το είδος των κουφωμάτων  (πάνελ πολυουρεθάνης 

ή πετροβάμβακα / κουφώματα αλουμινίου ή πλαστικά) 
• Η σκίαση του οικίσκου από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (δέντρα ή κιόσκια) 
• Ο προσανατολισμός των δωματίων (π.χ. αν τα “βλέπει” ο ήλιος πολλές ώρες) 
• Η ύπαρξη άλλων ηλεκτρικών συσκευών στο χώρο (π.χ. κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση κ.λπ.) 
• Το πλήθος των ανθρώπων που συνήθως βρίσκονται στο χώρο κατά τη λειτουργία του 

κλιματιστικού 
 
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων είναι αρκετά περίπλοκη.  
 
Έτσι, μια πρακτική μέθοδος για να κάνουμε μια καλή εκτίμηση, είναι να συσχετίσουμε την ισχύ 
του κλιματιστικού με το εμβαδόν του χώρου για τον οποίο προορίζεται, ώστε να προκύψει μία 
αντιστοιχία BTU ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο ισχυρό είναι ένα κλιματιστικό μηχάνημα, τόσο μεγαλύτερο 
χώρο μπορεί να καλύψει. Για να υπολογίσουμε χονδρικά πόσα BTU χρειαζόμαστε για την 
ενεργειακά αποδοτική λειτουργία της μονάδας, βασιζόμαστε στο ότι απαιτούνται περίπου 250 
BTU ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 750 BTU ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε δωμάτιο. Άρα, 
για παράδειγμα, αν έχουμε ένα χώρο 13-18m2, τότε ένα κλιματιστικό 9.000 BTU είναι ιδανικό, ενώ 
αν ο χώρος μας είναι 25-30m2, τότε χρειαζόμαστε μια μονάδα 14.000 BTU. 
 
Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα θα αποφύγουμε την αγορά ενός υπερβολικά μικρού ή 
μεγάλου μηχανήματος (από πλευράς BTU). 
 
Πόσα Btu/h χρειάζονται; Για δωμάτιο οικίσκου: 
 
έως 18 μ2 -->9000 btu 
έως 24 μ2 -->12000 btu 
έως 40 μ2 -->9000 +9000 btu 
έως 50 μ2 -->9000 +12000 btu 
έως 65 μ2 -->12000 +12000 btu 
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Προσοχή σε μια συνηθισμένη παρανόηση. Αν το κλιματιστικό είναι μικρής ισχύος συγκριτικά με το 
χώρο, τότε θα είναι ανεπαρκές για τη βέλτιστη ψύξη ή θέρμανσή του, ενώ θα λειτουργεί συνεχώς 
σε μεγάλη ένταση, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης. 
Από την άλλη, αν το κλιματιστικό έχει υπερβολικά μεγάλη ισχύ, τότε θα αναγκαζόμαστε να το 
ενεργοποιούμε και να το απενεργοποιούμε σε ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα, με αποτέλεσμα την 
ενεργοβόρο λειτουργία από πλευράς κατανάλωσης. Συνεπώς, η άποψη ότι το κλιματιστικό πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από πλευράς BTU, αποτελεί ανακρίβεια. 
 
Στη χώρα μας εδώ και χρόνια υπάρχει εντονότερη ζέστη για μεγαλύτερα διαστήματα, άρα για τη 
μέγιστη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, θα ήταν θεμιτό η κλιματιστική μονάδα που 
θα επιλέξουμε να είναι λίγο πιο ισχυρή, ώστε να μη λειτουργεί το μηχάνημα στα όρια του. 
Άλλωστε, οι ενδεικτικές τιμές των κατασκευαστών στον πίνακα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και 
δεν υπολογίζουν συνήθως τις πιθανές ιδιαιτερότητες ενός δωματίου ή κάποιας κατοικίας. 
 
Αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω εμπειρικό κανόνα, είναι ότι η ισχύς συνιστάται να αυξηθεί 
στις εξής περιπτώσεις: 
 

• Εάν το δωμάτιο είναι ηλιόλουστο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, υπολογίζουμε 
αύξηση περίπου 10% στα απαιτούμενα BTU 

• Εάν στο χώρο υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα, 
υπολογίζουμε αύξηση κατά 4.000 BTU 

• Εάν κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού στο χώρο υπάρχουν συνεχώς περισσότερα από 
δύο άτομα, υπολογίζουμε αύξηση κατά 600 BTU ανά άτομο 

 
Δώστε σημασία στις ακριβείς τιμές BTU των κλιματιστικών, καθώς υπάρχει περίπτωση να 
διαφέρουν από τις ονομαστικές ανά κατασκευαστή. Για παράδειγμα, υπάρχουν κλιματιστικά 
12.000 BTU που αποδίδουν παραπάνω έως και 13.500 BTU στην ψύξη ή αντίστροφα, λιγότερα BTU 
στη θέρμανση. 
 
Στους οικίσκους υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης κλιματιστικής μονάδας τοίχου 9.000 /12.000 
btu split inverter με τηλεχειριστήριο. Οι εξωτερικές μονάδες τοποθετούνται πλάτη, έξω από τις 
εσωτερικές.  
 
Έχουμε στην γκάμα μας και σας  προσφέρουμε κλιματιστικά με καινοτόμες ιδιότητες: 
 
• Ενεργειακής Κλάσης Α+++. Επιλέγουμε  σειρές κλιματιστικών που προσφέρουν την 
υψηλότερη ενεργειακή κλάση Α+++ σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες για τη μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
• Wi-Fi Ready. Δυνατότητα ρύθμισης του κλιματιστικού σας εύκολα απ’ όπου και αν 
βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του 
κλιματιστικού μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το 
περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε. *Τα Wi-Fi Ready κλιματιστικά, έχουν ως 
προαπαιτούμενο για την απομακρυσμένη διαχείρησή τους και την ύπαρξη USB stick, που μπορείτε 
να προμηθευτείτε από 
τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και κλιματισμού. 
• Με Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32.Το οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 με 68% χαμηλότερο 
δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις αποδόσεις 
του κλιματιστικού σας αλλά και να συμβάλει δραστικά στη προστασία του πλανήτη. Δεν επιδρά 
αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, συμβάλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης 
εγκλωβίζοντας μικρότερα ποσά θερμότητας (GWP= 675) και μπορεί εύκολα να 
επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί. 
• Με Ιονιστή. Ο Ιονιστής παράγει ιόντα τα οποία αποβάλλουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας 
που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, δημιουργώντας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα. 
• Με Φίλτρο Αποστείρωσης. Απομακρύνει ακόμα και την πιο μικρή ποσότητα σκόνης από 
τον αέρα. Ακόμα, αποβάλλει τα μικρόβια μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αλλεργιών και 
ασθενειών, διασφαλίζοντας καθαρό αέρα στο χώρο σας. 
• Με Χρυσή Προστασία. Η εξελιγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη που φέρει η εσωτερική 
και εξωτερική μονάδα, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του κλιματιστικού σας, 
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επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο. Χάρη στην 
αντιδιαβρωτική σύσταση της υδροφιλικής επικάλυψης, αυξάνεται η ανθεκτικότητα της εξωτερικής 
μονάδας σε διαβρωτικά στοιχεία όπως η βροχή και ο αλμυρός αέρας, ενώ ταυτόχρονα 
επιταχύνεται η διαδικασία απόψυξης ενισχύοντας έτσι την απόδοση θέρμανσης. Επωφεληθείτε 
από την χρυσή προστασία της εσωτερικής μονάδας και αποτρέψτε την αναπαραγωγή και 
εξάπλωση των βακτηριδίων στο χώρο, δημιουργώντας ένα υγιεινό και άνετο περιβάλλον. 
 
Συστήνουμε να καλύπτεται η απαιτούμενη ισχύς με συνδυασμό συστημάτων των 9 και 12 
χιλιάδων BTU .Δεν προτείνουμε την τοποθέτηση κλιματιστικών μεγαλύτερης δυναμικότητας των 
12000 BTU καθώς έχει παρατηρηθεί η δημιουργία συντονισμού με τα πάνελ της τοιχοποιίας. 
 

Κάγκελα ασφαλείας 

 
Αποτελούνται από κοιλοδοκούς  SHS 20Χ20Χ2,0MM. Στις πόρτες τοποθετείται διπλό πλαίσιο και 
υποδοχή για κλειδαριά. 
 

  
 

Στέγαστρα προστασίας 
Αποτελούνται από πλαστικούς βραχίονες και επικαλύπτονται από πολυκαρβουνικό. Κοχλιώνονται 
επί των πανέλων. Παρέχουν αποτελεσματική προστασία από βροχή και ήλιο. 
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Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
Η όλη εγκατάσταση είναι συμβατικού τύπου και περιλαμβάνει τα κάτωθι:  
•  Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης addressable .  

•  Συσκευές αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, φωτεινοί επαναλήπτες).  

•  Συσκευές χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς (κομβία συναγερμού).  

• Συσκευές συναγερμού (σειρήνες συναγερμού).  

• Καλωδιώσεις ελέγχου των διαφραγμάτων πυρασφάλειας στους αεραγωγούς (τα 
διαφράγματα περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού).  

•  Δίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας καλωδίων για όλα τα παραπάνω.  
 
Το δίκτυο καλωδιώσεων του συστήματος πυρανίχνευσης, θα κατασκευασθεί από καλώδιο LiYCY 
2x1,5mm2 σε πλαστικούς σωλήνες. Το δίκτυο τροφοδοσίας των σειρήνων θα κατασκευασθεί 
από καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm². 
 

Εγκατάσταση κεραίας 
Η όλη εγκατάσταση είναι συμβατικού τύπου και περιλαμβάνει τα κάτωθι:  
•  Κεραία πλακέ νέου τύπου.  

•  Κατανεμητής/ διαχωριστής κεραίας που τοποθετείται σε μπουάτ εξωτερικά του 
οικίσκου, δίπλα στην κεραία.  

•  Πρίζες διπλές TV/SAT διέλευσης και τερματική  

• Δίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας καλωδίων για όλα τα παραπάνω.  
Το δίκτυο καλωδιώσεων του συστήματος, θα κατασκευασθεί από καλώδιο TV/SAT  
 
 

Ενεργητική πυροπροστασία 
Στον οικίσκο μπορεί να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας CO2  ή ξηρας σκόνης 6 
κιλών σε επίτοιχης βάση σε ύψος 0,90 μ από το πάτωμα με σήμανση θέσης σε ύψος 1,7 μ. 
 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
κάτοψη συγκροτήματος 
 
Χρόνος Παράδοσης Οικίσκων: 
 
Στην προσφορά αναφέρονται ακριβώς ο χρόνος κατασκευής ο οποίος απαιτείται για την 
παραγγελία σας. Οι νέες κατασκευές συνήθως ολοκληρώνονται σε 5-20 εργάσιμες ημέρες.  
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Σημειώσεις 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Ισχύς Προσφοράς: 
 
Επειδή τακτική της εταιρίας μας είναι να παρέχουμε λύσεις υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας 
με μικρό κόστος για εσάς, στον προϋπολογισμό και προγραμματισμό μας δεν έχουμε λάβει υπόψη 
τυχόν ανατιμήσεις στα υλικά που ενδέχεται να συμβούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 
προσφορές αφορούν τρέχουσες τιμές και ισχύουν για 30 ημέρες. 
 
Όροι και προϋποθέσεις: 
 
Ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων της 
εταιρίας μας αλλά και τους όρους για  τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας 
www.oikiskos.com/terms.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Τα γραφεία μας 

 
Βενιζέλου 56 & Ιουστινιανού 

Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Tηλ & Φαξ.: +30 2310 239349, τ. κ.:54631 

e-mail: info@e-meleti.com 
 

Το εργοστάσιο μας 
Κόμβος 24Α Λουτρών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Λαγκαδάς -Θεσσαλονίκη τ.κ: 57200 
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apothiki@enetate.com 
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