








 ✔  Κουζίνα: συμπεριλαμβάνεται παροχή ζεστού –κρύου, αποχέτευση νεροχύτη και πλυντηρίου πιάτων. 
 ✔  Λουτρό : συμπεριλαμβάνεται παροχή ζεστού –κρύου, αποχέτευση λεκάνης, νιπτήρα, μπανιέρας, και πλυντηρίου  *  . 
 ✔  WC απλό : συμπεριλαμβάνεται παροχή ζεστού –κρύου, αποχέτευση λεκάνης και νιπτήρα. 
 ✔  WC με ντους : συμπεριλαμβάνεται παροχή ζεστού –κρύου, αποχέτευση λεκάνης, νιπτήρα και ντουζιέρας. 
 ✔  Μπαλκόνι :μια παροχή κρύου νερού. 
 ✔  Όλες οι αποχετεύσεις και παροχές που συμπεριλαμβάνονται είναι εντός κατοικίας και μέχρι την επάνω πλευρά της πλάκας 

 θεμελίωσης ή της πλάκας υπογείου. Δεν συμπεριλαμβάνονται συνδέσεις με δίκτυα, σύνδεση αποχέτευσης με δεξαμενή 
 λυμάτων και υδραυλικές εργασίες εκτός του περιγράμματος των ορόφων. 

 *  μια αποχέτευση πλυντηρίου ανά κατοικία. 

 Είδη Υγιεινής 

 ✔  Λεκάνη με καζανάκι και καπάκι με τιμή αγοράς 135 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Νιπτήρας με τιμή αγοράς 70 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Νιπτήρας για το wc με τιμή αγοράς 60 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Μπανιέρα με τιμή αγοράς 233 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Ντουζιέρα 0.80X0.80 όπου προβλέπεται με τιμή αγοράς 70€ + ΦΠΑ. 
 ✔  Μπαταρία μπανιέρας με τιμή αγοράς 90 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Μπαταρία νιπτήρα με τιμή αγοράς 65 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Καθρέπτης με τιμή αγοράς 80 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Αξεσουάρ λουτρού, πετσετοκρεμάστρα νιπτήρα, πετσετοκρεμάστρα μπανιέρας, χαρτοθήκη,σπογγοθήκη (12 χρόνια 

 εγγύηση) με τιμή αγοράς 75 € + ΦΠΑ. 

 Συμπεριλαμβανόμενα είδη υγιεινής : 

 ✔  Λουτρό : Μπανιέρα ,λεκάνη με καζανάκι, νιπτήρας, καθρέπτης και αξεσουάρ λουτρού. 
 ✔  WC με ντους : (όπου προβλέπεται) ντουζιέρα, λεκάνη με καζανάκι, νιπτήρας, καθρέπτης και αξεσουάρ λουτρού. 
 ✔  WC απλό λεκάνη με καζανάκι, νιπτήρας , καθρέπτης και αξεσουάρ wc. 

 Γέμισμα δαπέδων 

 Ισόγειο πάνω από υπόγειο ή πλάκα θεμελίωσης 

 ✔  Γέμισμα με 30 χιλ διογκωμένη πολυστερίνη, άοπλο σκυρόδεμα  και τσιμεντοκονία 65 χιλ. 

 Άνω όροφος 
 ✔  Γέμισμα  με  διογκωμένη  πολυστερίνη  και  κυψελωτό  ελαφρό  κονιόδεμα  και  τσιμεντοκονία  με  συνολικό  πάχος  180  χιλ.  σε 

 περίπτωση που τοποθετηθεί πλακάκι. 
 ✔  Γέμισμα  ξηράς  δόμησης  αποτελούμενο  από  ξύλινες  δοκίδες  και  OSB  15  χιλ  σε  περίπτωση  που  τοποθετηθεί  ξύλινο  δάπεδο 

 ή laminate. 

 Επενδύσεις πλακιδίων 

 Πλακίδια τοίχου (λουτρά – κουζίνα) 

 ✔  Ανώτατο ,υπολογιζόμενο ύψος πλακιδίων από το δάπεδο σε μπάνια και WC 2,20μ. 
 ✔  Μέγιστο, υπολογισμένο εμβαδόν πλακιδίων κουζίνας 4 μ²  *. 
 ✔  Μέγιστη , κοστολογημένη, τελική τιμή πλακιδίου επιλογής 14,00 € + ΦΠΑ. 
 ✔  Η Τοποθέτηση των πλακιδίων έχει υπολογιστεί παράλληλα με του τοίχους . Διαγώνια τοποθέτηση, τοποθέτηση τύπου 

 πλεκτό ή τύπου παρκέ, τοποθέτηση χωρίς αρμό, σχέδια-μπορντούρα, λιστέλο, τορέλο, φάσες και παραστάσεις, 
 μεγαλύτερα πλακίδια, ψηφίδα, και φάλτσο κόψιμο στις γωνίες με επιπλέον κόστος. Επενδύσεις με πλάτος μικρότερο του 
 0,60 μ υπολογίζονται ως τρέχον μέτρο με τιμή το 60% της τιμής του μ². 

 * Όλες οι προσφορές δεν υπολογίζονται βάση σχεδίου κουζίνας αλλά βάση του μέγιστου εμβαδού. 
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 Πλακάκια δαπέδου (κουζίνα, καθιστικό, είσοδος, διάδρομος ισογείου, αποθήκη). 

 ✔  Μέγιστη , κοστολογημένη, τελική τιμή πλακιδίου επιλογής 10,00 €/μ²+ ΦΠΑ . 
 ✔  Σοβατεπί συμπεριλαμβάνονται. 
 ✔  Η Τοποθέτηση των πλακιδίων έχει υπολογιστεί παράλληλα με τους τοίχους. Διαγώνια τοποθέτηση, τοποθέτηση τύπου 

 πλεκτό ή τύπου παρκέ, τοποθέτηση χωρίς αρμό, σχέδια-μπορντούρα, λιστέλο, τορέλο, φάσες και παραστάσεις, 
 μεγαλύτερα πλακίδια ή ψηφίδα, με επιπλέον κόστος. 

 Επενδύσεις δαπέδων με συνθετικό παρκέτο ( laminate ) 

 laminate (Υπνοδωμάτια, διάδρομος και χολ Α΄ ορόφου.) 

 ✔  Του Γερμανικού οίκου Kronotex πάχος 7 χιλ έως 8 χιλ. 
 ✔  Σειρές Basic, Smart , Dynamic . 
 ✔  Υπόστρωμα 3 χιλ από αφρώδες πολυαιθυλένιο. 
 ✔  Σοβατεπί συμπεριλαμβάνονται . 

 Χρωματισμοί – διακόσμηση 

 ✔  Χρώμα τοίχων οικολογικό πλαστικό σε απόχρωση επιλογής του ιδιοκτήτη. 
 ✔  Εξωτερικοί χρωματισμοί έγχρωμος ελαστικός ακρυλικός σοβάς της σε απόχρωση επιλογής του ιδιοκτήτη. 

 Εσωτερικές πόρτες 

 ✔  Εσωτερικές πόρτες  ανοιγόμενες  *  laminate, άνευ σχεδίου  με πομπέ  ή ίσιο τρικολλητό  κάσωμα & κόντρα πλακέ 
 θαλάσσης, πρεβάζι με λάστιχο , μεντεσές inox βαρελάκι διπλό, πόμολο inox. 

 *  όλες οι προσφορές υπολογίζονται με ανοιγόμενες πόρτες,  δυνατότητα συρόμενων με επιπλέον  κόστος. 

 Ντουλάπια κουζίνας 

 Ντουλάπια κουζίνας κατασκευασμένα από κουτιά λευκής μελαμίνης 18χιλ  και πορτάκια μελαμίνη (soft 
 forming). Συμπεριλαμβάνονται : 

 ✔  Πάγκος εργασίας 4 εκ αδιάβροχος. 
 ✔  Κρεμαστά ερμάρια 90 εκ. 
 ✔  Πόδια πλαστικά ρυθμιζόμενα. 
 ✔  Μπάζες  αλουμινίου κουμπωτές . 
 ✔  Μεντεσέδες με φρένο της Βlum. 
 ✔  Μηχανισμοί συρταριών με φρένο της Blum. 
 ✔  Πιατοθήκη. 
 ✔  Κουταλοθήκη. 
 ✔  Καλάθι απορριμμάτων πλαστικό. 
 ✔  Πόμολα μονά inox 9.6 εκ 
 ✔  Νεροχύτης διπλός pyramis με τιμή αγοράς 75 € + ΦΠΑ . 
 ✔  Υπολογισμένο συνολικό μήκος κουζίνας  *  (πάνω και κάτω)  για όλα τα σπίτια prime 4 μ. 

 * Όλες οι προσφορές δεν υπολογίζονται βάση σχεδίου κουζίνας αλλά βάση ελάχιστου συνολικού  μήκους. 

 Ντουλάπια υπνοδωματίων 

 Ντουλάπια υπνοδωματίων κατασκευασμένα από κουτιά λευκής μελαμίνης 18χιλ και πορτάκια μελαμίνης (soft 
 forming). Συμπεριλαμβάνονται : 

 ✔  Πόδια πλαστικά ρυθμιζόμενα . 
 ✔  Μπάζες αλουμινίου κουμπωτές. 
 ✔  Σίδερο κρεμαστών και ράφι ανά ερμάριο. 
 ✔  Μια εσωτερική αυτόνομη συρταριέρα . 
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 ✔  Πόμολα μονά inox. 

 Σε κάθε υπνοδωμάτιο  : έχει υπολογιστεί  ντουλάπα  *  διαστάσεων 265 * 120 εκ. 
 * Όλες οι προσφορές δεν υπολογίζονται βάση σχεδίου αλλά με βάση δωματίων σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 Σκάλες 

 Σκάλα ορόφου  (όπου προβλέπεται) 

 ✔  Σκάλα κρεμαστή  με κεντρικό μεταλλικό σκελετό και ξύλινα σκαλοπάτια, με εσωτερική περίφραξη σκάλας από ίσια 
 μεταλλικά κάγκελα και ξύλινη κουπαστή .  Τα ξύλινα  σκαλοπάτια και η ξύλινη κουπαστή αποτελούνται από μασίφ 
 ξύλο οξιάς λουστραρισμένο και βαμμένο με δυο στρώσεις αδιάβροχου μη τοξικού βερνικιού. Τα μεταλλικά στοιχεία 
 είναι βαμμένα και στεγνωμένα σε φούρνο με ειδικές εποξειδικές βαφές. 
 Χρωματισμοί : 
 Μεταλλικά στοιχεία: ασημί-γκρί. 
 Ξύλινα καρυδιά ή φυσικό  . 

 Παρατηρήσεις 

 Η Easy Green διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει τις επιλογές των εταιρειών, των υλικών και των 
 τρόπων κατασκευής με αντιστοίχους χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι εργασίες αφορούν την κατασκευή της κατοικίας 
 εσωτερικά και πάνω από την πλάκα θεμελίωσης ή την πλάκα του υπογείου. 
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