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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 εργοτάξιακα 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 πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν.  
Επιλέγουμε λύσεις και υλικά, ώστε να επιτυγχάνουμε υψηλή κατασκευαστική ποιότητα με μικρό 
κόστος. Οι εργασίες είναι ιεραρχημένες 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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

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 κατασκευή του οικίσκου χρησιμοποιούνται σαν βασικά υλικά: 

- Χαλύβδινες διατομές νια τον φέροντα οργανισμό FE235. 

- Προκατασκευασμένα θερμομονωτικά πανέλα για την τοιχοποιία. 

 

Κανονισμοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται 

 

Η e-MeLeTi 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 

 

Για τη διαστασιολόγηση των στοιχείων του φέροντα οργανισμού χρησιμοποιείται χάλυβας 
ποιότητας Fe 250. 
 

Εάν τα φορτία που επιθυμείτε είναι διαφορετικά θα αναζητηθεί λύση σε πιο ενισχυμένη 
κατασκευή. 
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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 λεπτότοιχες 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. 

 

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 
 
 

• Βάση 

 

Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών ελάχιστου 
πάχους 3.0 mm, ενδιάμεσες διαδοκίδες- 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. 

 

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 ποδαράκια που 

εξέχουν κάτωθεν του οικίσκου είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Έχουν 

διασταση 14Χ70Χ10 με 1 οπή Φ18. 

 
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. θα εξασφαλίζουν την 
απαραίτητη αντοχή και ακαμψία για τα απαιτούμενα κινητά φορτία δαπέδου. Εάν η χρήση 
του οικίσκου απαιτεί αύξηση των υπολογιζόμενων φορτίων αυτό θα επισημανθεί κατά την 
μελέτη. 
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• 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 2mm, 

συγκολλημένο με ισχυρή ακριλική κόλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

του πλαστικού δαπέδου.  
5. Περιμετρικά του δαπέδου τοποθετείται μεταλλικό σοβατεπι 2 cm 

• Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί αντι για PVC πάτωμα Laminate η ακόμα 
και κεραμικά πλακίδια 

 
 

• 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. 

 
 

• 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. 
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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. 

 

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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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. 
 

 
 

 
 
 

http://www.pagouni.gr/files/PWDWITH.png
http://www.pagouni.gr/files/PANEL_TOIXOU_3.jpg
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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. Εναλλακτικά, παράγεται και 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.  
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.  
 

 

 

 

 

http://www.pagouni.gr/files/wallpanelsdetails.png
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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 
 

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 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

Αποσπώμενοι Αναρτήρες 

 

Κοχλιώνονται στον σκελετό και αφαιρούνται με την τοποθέτηση αποτρέποντας το κίνδυνο 
κλοπής του οικίσκου και συμβάλλοντας στη καλύτερη αισθητική του. 

 

   
 

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. 

 

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. 

Ο οικίσκος έχει τουλάχιστον IP 23 ενώ μπορούν κατόπιν παραγγελίας να κατασκευαστούν 
οικίσκοι με  IP 35! 
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IKXX 

Το πρότυπο αυτό 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 έχει IK00 ενώ μπορούν να 
αναζητηθούν λύσεις 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 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. 

 

 

 

 

 

Κουφώματα 
 

• Εξωτερικά κουφώματα 

Κατασκευάζονται από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος RAL 9010. Κατόπιν 
ειδικής ζήτησης 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 1,10 
(W/m2K).  

Τα παράθυρα είναι ELVIAL σειρά 4500 με διπλούς υαλοπίνακες 4/12/4 UW 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 τέλεια συμπεριφορά σε βροχή και σε 
άνεμο. Σε αντίθεση με τα συρόμενα που ενδεχομένως παρουσιάσουν εισροή νερού 
και αέρα σε μεγάλης έντασης καιρικά φαινόμενα. Όσον αφορά την βροχή 
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προτείνουμε να προστατεύονται από μεταλλικές μαρκίζες ή στέγαστρα τα οποία 
ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό. Οι οδηγοί πρέπει να είναι καθαροί και οι 
τρύπες αποροης τους ανοιχτές και καθαρές! 

 

 

• 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. 

 

Οι υαλοπίνακες είναι διαφανείς, διπλοί, πάχους τουλάχιστον 4mm με διάκενο τουλάχιστον 
6mm Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται για την εξασφάλιση της αεροστεγανότητας του διάκενου. 

 

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. 
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Άνωθεν υπάρχει επιχρωμιωμένη μπαταρία «μείκτης» ζεστού-κρύου νερού. Τα αναρτώμενα 
ερμάρια τοποθετούνται 60cm πάνω απο τα επιδαπέδια με 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. 

 

Είδη υγιεινής 

 

 Στο λουτρό τοποθετούνται λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας. Στα λουτρα 
τοποθετούνται: 

 
α) λεκάνη χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη. 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 τοποθετήται κουρτίνα 
 

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 

• 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 

 

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. 
 
Κατ’ ελάχιστο αποτελείται για κάθε μονάδα από τις εξής γραμμές; 
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- 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  
 
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. 
 

Μηχανολογική εγκατάσταση 
 
Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης κλιματιστικής μονάδας τοίχου 9000 /12000 btu split 
inverter ενεργειακής κλάσης Α’ με τηλεχειριστήριο. Οι εξωτερικές μονάδες τοποθετούνται 
έξω από τις εσωτερικές. Υπάρχουν μοντέλα της DAIKIN, AUX, ARTIO κα. 
 

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 υδρευση & αποχέτευση, μέχρι 
την εξωτερική πλευρά του οικίσκου 

 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για τα δίκτυα νερού, θα είναι πλαστικοί θερμοκολλητικοί.  
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα αντίστοιχα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
και τις εγκεκριμένες οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.).   
 
Ζεστό νερό χρήσης μπορεί να ληφθεί από θερμοσίφωνα ηλεκτρικό ή ηλιακό. 
 
 
 
 
 
Τυπικό WC  
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
κάτοψη συγκροτήματος 
 
 
Χρόνος Παράδοσης Οικίσκων: 
 
Για νέες κατασκευές απαιτούνται 15-20 εργάσιμες ημέρες  
 
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
 
 
 
 
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 
προσφορά αφορά τρέχουσες τιμές και ισχύει για 30 ημέρες. 
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 Τα γραφεία μας 

 
Γρηγορίου Ε΄6 Πυλαία -Θεσσαλονίκη 

Tηλ & Φαξ.: +30 2310 239349, τ. κ.:55534 
e-mail: thessaloniki@enetate.com  

 
Βενιζέλου 56 & Ιουστινιανού 

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

e-mail: info@e-meleti.com 
 

18ο χλμ εθνικής οδού Μουδανιών-Ν. 
Μαρμαρά, οικισμός Τρίκορφο- Χαλκιδική 
Tηλ & Φαξ.: +30 2371 053008, τ. κ.:63100 

 e-mail: xalkidiki@enetate.com 
www.enetate.com 

 
Εργοστάσιο Αποθήκη 

Κόμβος 24Α Λουτρών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Λαγκαδάς -Θεσσαλονίκη τ.κ: 57200 

apothiki@enetate.com 
 


