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Οι Οικίσκοι μας κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις τις εταιρίας μας στην Θεσσαλονίκη. 

παρέχοντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα άμεσης 

αλλά και μόνιμης στέγασης.  Το σύστημα δόμησης 

ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευ-

ής. Κάθε Οικίσκος είναι  μεταφερόμενος σε φορτη-

γό όχημα. Οι επιμέρους μονάδες συναρμολογού-

νται μεταξύ τους ώστε να συνθέσουν ένα ενιαίο 

οικιστικό σύνολο. Η εσωτερική διαρρύθμιση του 

οικίσκου γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το 

δυνατόν περισσότερες προδιαγραφές ασφάλειας 

και άνεσης. Οι οικίσκοι  είναι έτοιμοι για χρήση με 

ολοκληρωμένα τα ΗΛΜ δίκτυα (Αποχέτευση -

Ύδρευση - Ηλεκτρολογικά ) μέχρι το περίγραμμα 

τους και με αναμονές για την σύνδεση τους με τα 

δίκτυα στον τόπο εγκατάστασης! 

Ο οικίσκος έχει πατενταριστεί για τις  

καινοτομίες του με κατάθεση ευρεσιτεχνί-

ας στον ελληνικό οργανισμό βιομηχανικής     

ιδιοκτησίας (OBI - GR) με  

Τα βιομηχανικά σχέδια των        

οικίσκων είναι κατοχυρωμένα στον 

ευρωπαϊκό οργανισμό βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας    (EUIPO- CD) με  

Ο οικίσκος είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε 

με σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στο τρόπο που            

αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την προκατασκευή και να καταδείξει 

με τα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ότι είναι ικανό να    

αντικαταστήσει πλήρως τον συμβατικό τρόπο δόμησης!  Κατά την 

φάση της κατασκευής υποβάλλεται σε πολλές δοκιμές και       

ελέγχους. Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ασφαλές προϊόν 

που πληροί τις πιο πρόσφατες Ελληνικές άλλα και Ευρωπαϊκές 

κατασκευαστικές οδηγίες και εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά αλλά 

και διεθνή πρότυπα. 
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O οικίσκος φέρει εσωτερικό ηλεκτοκολλητό ή/και 

κοχλιωτό σκελετό χάλυβα ή αλουμινίου  

(αποσυναρμολογούμενο οπού απαιτείται ) ο οποί-

ος λόγω το ότι προστατεύεται από το θερμοκέλυ-

φος της τοιχοποιίας και της οροφής , δεν παρου-

σιάζει διάβρωση με το χρόνο ώστε  να σκουριάσει 

ή να ξεφλουδιστεί ! 

Η καινοτομία είναι στρατηγική μας!  

Μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαμορφώνει μία 

υγιή εικόνα και λειτουργεί και ως «δημιουργική ενέργεια» 

στους ανθρώπους μας. Το θετικό εργασιακό κλίμα , η 

«καινοτομική» διάθεση,  η θέληση για επιτυχία μας κάνει 

να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα να υλοποιήσουμε τις     

“ 

” 

Καινοτομία 1 

Εσωτερικός σκελετός  

O οικίσκος μπορεί να κατασκευαστεί από σκελετό 

αλουμινίου με αποτέλεσμα να έχει συγκριτικά με 

τους συμβατικούς πολύ μικρότερο μερικό  ή συνο-

λικό 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.  

Καινοτομία 2 

Ελαχ ιστοπο ίηση  βάρους  

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  

Καινοτομία 3 

Χωρί ς  συντήρηση  

Η οροφή δύναται να αποσπάται και ανασηκώνε-

ται, χωρίς φθορές ή άλλες επισκευές εκ των 

υστέρων προκειμένου να τοποθετηθεί στον οικί-

σκο κάτι, το οποίο δεν χωράει  από τις πόρτες.   

Η δυνατότητα αυτή βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε 

βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και σε περιπτώ-

σεις  μουσείων  ή αρχαιολογικών υπηρεσιών. 

Καινοτομία 4 

Αποσπώμενη  οροφή 



Στον οικίσκο, υπάρχει η δυνατότητα ένωσης συγκροτημά-

των 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. 

Καινοτομία 5 

Αόρατη  ένωση  μονάδων 

Στον οικίσκο υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής δίδυμης τοιχοποιίας αποτελούμενης από δύο τοιχώματα από πάνελ πολυουρεθάνης με ενδιάμεση τοπο-

θέτηση κουβέρτας πετροβάμβακα. Στο κέλυφος μπορούν να τοποθετηθούν εναλλακτικά πάνελ αλουμινίου, πετροβάμβακα ή γυψοσανίδες ή τσιμεντοσα-

νίδες για εξωραϊσμό. Αυτή η δυνατότητα συνδυάζει τη τέλεια θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία. Επίσης καθιστά την ηλεκτρολογική εγκατά-

σταση  αόρατη καθώς αυτή  «εντοιχίζεται» ανάμεσα στους δυο τοίχους. 

Καινοτομία 6 

Δίδυμη  το ι χοπο ι ία  

Ο οικίσκος μπορεί να ανυψωθεί και 

να μεταφερθεί με όλο τον περιεχόμε-

νο εξοπλισμό στο εσωτερικό του. Να 

χρησιμοποιηθεί δηλαδή και ως 

Transport Container. Να φορτωθεί με 

τον  εξοπλισμό που είναι να μετα-

φερθεί και να ξεφορτωθεί στην πε-

ριοχή εγκατάστασης χωρίς την απαί-

τηση να πάνε εκεί τεχνικοί να στή-

σουν τον εξοπλισμό  Σε περίπτωση 

που ο χρήστης επιθυμεί μελλοντικά 

την μεταφορά του δεν χρειάζεται να 

βγάλει από μέσα τον εξοπλισμό! 

Καινοτομία 7 

Σηκώνετα ι  γ εμάτος  



O οικίσκος σας παρέχει αποτελεσματικότατη προ-

στασία στο κρύο και την ζέστη. Λόγω του ότι ο 

σκελετός βρίσκεται εσωτερικά,  το εξωτερικό πά-

νελ είναι συνεχές και δεν κόβεται στα σημεία των 

υποστυλωμάτων και έτσι δημιουργείται ένα αδια-

πέραστο θερμοκέλυφος στον οικίσκο! 

Καινοτομία 12 

Θερμοκέλυφος  

O οικίσκος μπορεί ευχερώς να αποσυναρμολογηθεί σε μικρά 

κομμάτια, να μεταφερθεί και να επανασυναρμολογηθεί εξίσου 

ευχερώς στον τόπο εγκατάστασής του, πράγμα το οποίο συνε-

πάγεται μειωμένα έξοδα μεταφοράς και περισσότερη ασφάλεια 

κατά τη μεταφορά λόγω του μειωμένου όγκου που καταλαμβά-

νει όταν είναι αποσυναρμολοηγημένος. Η ιδιότητα του αυτή 

είναι χρήσιμη σε μεγάλες παραγγελίες προς το εξωτερικό όπου 

τα μεταφορικά κόμιστρα είναι ιδιαιτέρως ακριβά. Για την συναρ-

μολόγηση 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 παραλαμβάνεται περίπου στο 

1/3 του όγκου του. Δηλαδή αν για την μεταφορά κάποιου συ-

γκροτήματος απαιτούνταν τρία φορτηγά, τώρα θα χρειαστεί 

μόλις ένα ! 

Καινοτομία 10 

Αποσυναρμολογούμενη  κατασκευή  

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 χρώ-

ματα κατ’ επιλογή του πελάτη, δίνοντας εξατομικευμένη αισθητική στο 

σύνολο της κατασκευής. 

Καινοτομία 11 

Μεγάλες  μόν ιμες  υδροροές   

Ο οικίσκος δύναται κατά επιθυμία του χρήστη να φέρει σταθερές πλευρικές αναρτήσεις που παρέχουν την δυ-

νατότητα 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. 

Καινοτομία 8 

Σταθερές  πλευρ ικ ές  αναρτήσε ι ς   

Ο οικίσκος έχει οπές στις οποίες τοποθετούνται οι αποσπώ-

μενες αναρτήσεις. Μετά την τοποθέτηση αυτές αφαιρούνται! 

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται αισθητικά η εικόνα του οικί-

σκου και καθιστούν δυσκολότερη την ολική κλοπή του ! 

Καινοτομία 9 

Αποσπώμενες  αναρτήσε ι ς   



O οικίσκος φέρει εκροές της υδρορροής με στρόγγυλη διατομή Φ63 που ταιριάζει με 

διάμετρο πλαστικών σωλήνων όμβριων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα με οικονομι-

κό 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! 

Καινοτομία 13 

Πλαστ ι κ ές  κα τεβασ ι ές  

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! 

Καινοτομία 14 

Ασφαλής  με ταφορά  

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 πολλα-

πλά σημεία ανάρτησης, (κύρια & εφεδρικά) ανάλογα με τον τύ-

που του ελικοπτέρου και σε συνεργασία με την εταιρία αερομε-

ταφοράς.  

Καινοτομία 15 

Αερομεταφορά  



Ο οικίσκος φέρει μικρορυθμιζόμενους αποστάτες συνεχής ρύθμισης, (μεταλλικά 

στοιχεία στήριξης όπως οι πατώβιδες της σκαλωσιάς), που μπορούν να προ-

σαρτηθούν στο κάτω μέρος του. Αυτά μικρορυθμίζονται ώστε να  κρατούν τον 

οικίσκο στην επιθυμητή από τον χρήστη απόσταση από το έδαφος και διευκο-

λύνουν στην απόλυτη οριζοντίωσή του.  Μετά από μια καθίζηση του εδάφους 

μπορεί ο χρήστης να επαναρυθμίσει την οριζοντίωση μόνος του! 

Καινοτομία 16 

Απόλυτη  ορ ι ζον τ ίωση  

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 πρό-

τυπο 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 γείω-

ση ή στην ράβδο γειώσεως.  

Καινοτομία 17 

Αντ ι κ εραυν ι κή  προστασ ία  

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! 

Καινοτομία 18 

Ο ο ι κ ίσκος  ε ί να ι  ψηλός  



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.! 

Καινοτομία 21 

Αντ ι γκράφ ι τ ι  

Ο οικίσκος μπορεί να θεμελιωθεί σε προκατασκευασμένους πεδιλοδο-

κούς  που μεταφέρονται μαζί με αυτόν στο ίδιο όχημα χωρίς να απαι-

τείται εδαφόπλακα σκυροδετούμενη με επιπλέον κόστος επι τόπου.  

Καινοτομία 19 

Θεμελ ίωση  σε  προκάτ  πεδ ι λοδοκούς  

Ο οικίσκος μπορεί κατά παραγγελία να έχει δείκτη στεγα-

νότητας έως IP 35 ανάλογα με την εφαρμογή    

Καινοτομία 20 

Απόλυτη  στ εγανότητα  

IP 35 



 Την μοντέρνα σχεδίαση & τα πρωτότυπα σχέδια. 

 Την αντοχή σε ακραίες συνθήκες.  Ο οικίσκος είναι υπολογισμένος για να αντέχει σε  έντονα φορτία ανεμοπίεσης και μεγάλο ύψος χιονιού! 

 Την δυνατότητα έκδοσης έγκρισης & άδειας δόμησης. 

 Την δυνατότητα εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. 

 Την ελκυστική τιμή και ταχύτατη κατασκευή,. 

 Τις μεγάλες & ανθεκτικές περιμετρικές υδρορροές που είναι  γαλβάνιζέ 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 εγκατασταθούν προστεγάσματα, πρόβολοι, σκάλες κιγκλιδώματα με πολύ   

εύκολο τρόπο ακόμα και εκ των υστέρων. 

 Τον εύκολο εξωτερικό καθαρισμό λόγω της επίπεδης επιφάνειας.  

Oikiskos   

Θα τον αγαπήσετε για: 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54631 Τ:  +30.2310.239.349 E-MAIL:  in fo@ o ik iskos.com 

Advance Innovation  

Oikiskos   

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+1 χρόνια με μια επιθεώρηση στο τέλος κάθε περιόδου. 

 Μη απαίτηση τακτικής συντήρησης!  Το Θερμοκέλυφος του οικίσκου δημιουργεί με φυσικό τρόπο απορροή υδάτων χωρίς  στεγανωτικά ή 

άλλα υλικά τα οποία θα έπρεπε 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. 

www.oikiskos.com 

Oikiskos ®  


