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FUTURE WILL NEVER  
BE THE SAME  
TOMORROW 
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Eneta group operates in Greece and abroad, offering a wide range of services, from 
design and construction of private and public works and development and manage-
ment of tourism facilities to real estate activities. The main activity of our commercial 
department is the construction and selling of buildings of all types, the manufacturing 
and selling of prefabricated elements and the wholesale & retail sale of modern and 
certified building materials. 
The company entered dynamically in the healthcare industry, having developed a so-
phisticated network of medical centers across the country. 
  

Our vision is to promote constantly innovative services in the construction market and 
create new areas of business activity. Our goal is to satisfy fully your requirements. Our 
aim is the continuous expansion into new areas, the constant specialization of our 
executive staff in the field of modern design and construction management. 
  

Our long time experience in the construction area guarantees the construction at all 
levels, combining safety, aesthetics, perfect ergonomics, quality, comfort and luxury 
accommodation. We provide comprehensive solutions, we adhere strictly with the 
deadlines and cost requirements in the execution of the projects, maintaining the high-
est level of quality standards at the same time. 
  

Eneta group has a team of specialized and motivated engineers who are trained on all 
kind of developments, having deep scientific background and knowledge in the fields of 
our activities. They have the knowledge and experience and they are always willing to 
offer you the solution that meets your actual needs. Our team is comprised by Archi-
tects, Civil Engineers, Designers, a Financial Advisor, Account & Sales Managers. But 
there are also many other people who deal practically with the manufacturing process. 
We collaborate with experienced builders, electricians, plumbers and workers. 
  

Finally we would like to remind that Eneta group applies in all projects a quality man-
agement system certified by ISO 9001: 2008 by BUREAU VERITAS. We have won 
significant awards for our innovative and pioneering services and have been honored 
by organizations in Greece and abroad. 

COMPANY STORY 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

2014, a year of expansion / ένας χρόνος ανάπτυξης 

 

+28% 

revenue 

έσοδα  

+15% 

employees 

εργαζόµενοι 

+19% 

clients 

πελάτες 
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Η ΕΝΕΤΑ group  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα & το εξωτερικό µε την µελέτη και κατα-

σκευή Ιδιωτικών και ∆ηµόσιων Έργων, την ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών εγκατα-

στάσεων και την άσκηση Real estate δραστηριοτήτων. Ο Όµιλος διαθέτει επίσης εµπορικό 

τµήµα µε κύρια ασχολία του την κατασκευή και πώληση  οικίσκων πολλαπλών χρήσεων, 

προκατασκευασµένων στοιχείων και την χονδρική & λιανική πώληση σύγχρονων και πιστο-

ποιηµένων οικοδοµικών υλικών. Η εταιρία εισήλθε δυναµικά και στον κλάδο της υγείας 

έχοντας αναπτύξει δίκτυο υπερσύγχρονων ιατρικών κέντρων σε όλη την επικράτεια.  

 

Το όραµα µας είναι η διαρκής προώθηση πρωτοποριακών υπηρεσιών στην κατασκευαστι-

κή αγορά και η δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών πεδίων δράσης. Στόχος µας είναι η 

πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων σας. Σκοπός µας η συνεχής διεύρυνση σε νέους 

τοµείς, η διαρκής εξειδίκευση του στελεχιακού µας δυναµικού για τα σύγχρονα  αντικείµενα 

σχεδιασµού και διαχείρισης κατασκευών.  

 

Η πολυετής ενασχόληση του Οµίλου στον χώρο των κατασκευών εγγυάται την σωστή 

κατασκευή σε όλα τα επίπεδα, συνδυάζοντας την ασφάλεια, την υψηλή αισθητική, την 

τέλεια εργονοµία, την ποιότητα, την άνεση στην διαµονή και την πολυτέλεια. Παρέχουµε σε 

εσάς συνολικές λύσεις , τηρούµε απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονοµικά περιθώρια στην 

εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνουµε και διατηρούµε στα  υψηλοτέρα επίπεδα τα 

ποιοτικά standards που η ίδιοι   θέτουµε. 

 

  Η ΕΝΕΤΑ group διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς που επιµορφώνονται και εκπαιδεύο-

νται διαρκώς σε όλες τις εξελίξεις, µε πλήρες επιστηµονικό υπόβαθρο και βαθιά γνώση 

στους τοµείς δραστηριοτήτων της. ∆ιαθέτουν τη γνώση και την εµπειρία και είναι πάντα 

πρόθυµοι να σας προσφέρουν την λύση που καλύπτει τις πραγµατικές σας ανάγκες. Τα 

γραφεία µας  στελεχώνονται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, σχεδιαστές, οικονο-

µικούς συµβούλους, λογιστές και υπεύθυνους πωλήσεων. Όµως, εκτός από όλους αυτούς 

τους ανθρώπους, υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι οποίοι ασχολούνται πρακτικά µε την 

διαδικασία κατασκευής. Τα συνεργεία µας διαθέτουν έµπειρους εργοδηγούς, οικοδόµους, 

ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες και κάθε άλλου είδους τεχνικούς κατάλληλα και 

επαρκώς καταρτισµένους.  

 

Τέλος θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι η ΕΝΕΤΑ group εφαρµόζει  σύστηµα  διαχείρισης 

ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008 από την BUREAU VERITAS σε όλα τα έργα 

που αναλαµβάνει . Έχουµε πετύχει σηµαντικές διακρίσεις για τις  καινοτόµες και  πρωτοπό-

ρες υπηρεσίες µας και έχουµε τιµηθεί από φορείς  της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

ENETA GROUP 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΤΑ 

+15% 

exports 

εξαγωγές 

+8% 

investments 

επενδύσεις 

-38% 

energy footprint 
ενεργειακό αποτύπωµα 
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Oikiskos is a greek product, which is constructed in our own          

establishments in Thessaloniki. It is then transferred to the place of 

installation, where it can be connected at a complex according to the 

architectural project that has been developed. Our shelters provide 

solutions to any immediate housing problem. 

 

Building System 

The building system belongs to the category of light prefabrication. 

Each     Oikiskos can be transferred on trailer wheeled vehicles. The 

individual modules are assembled with screws and bolts or welds to 

form a single hutch. The mode of assembly is simple and easy and 

there is the possibility of dismantling it without provoking any damage. 

The interior design guarantees the maximum of safety and comfort. 

The shelters are ready to be used with the integrated    waitings for 

the networks of  Drainage, Watering and Electricity. Compounds of 

the panels are made with additional sealant where required to ensure 

complete tightness In the shell there are required waiting - holes for 

input / output with elastic  where appropriate and required .cabins can 

be placed so one beside each other to form larger complexes  

 

Accompanying documents: 

 

*Certification of structural integrity or structural study according 

to the application 

*Design of the electrical installation 

*Technical manuals for the mechanologic equipment (air-

conditions, bolars, solars etc) 

*Certifications of conformity with CE or equivalent for the materi-

als and equipment 

*Copy of  the quality assurance certifications of the company 

Ο oikiskos είναι ένα ελληνικό προϊόν που κατασκευάζεται στις ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις µας στην Θεσσαλονίκη. Έπειτα µεταφέρεται 
στην θέση της εγκατάστασης του όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδε-
σης του σε συγκρότηµα σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη που 
έχει εκπονηθεί. Οι οικίσκοι µας παρέχουν λύσεις σε κάθε πρόβληµα 
άµεσης στέγασης. 
 

Σύστηµα ∆όµησης 

Το σύστηµα δόµησης ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής. 
Κάθε Οικίσκος είναι µεταφερόµενος σε επικαθήµενο τροχοφόρο όχηµα. Οι 
επιµέρους µονάδες συναρµολογούνται µεταξύ τους µε κοχλίες και περικόχλια 
ή συγκολλήσεις ώστε να συνθέτουν ένα ενιαίο οικίσκο. Ο τρόπος συναρµολό-
γησης είναι απλός και εύχρηστος και υπάρχει δυνατότητα αποσυναρµολόγη-
σης µε µηδενικές φθορές.  Οι  ενώσεις των πάνελ γίνονται µε προσθετό 

στεγανωτικό υλικό όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στεγανότη-
τα. Οι οικίσκοι µπορούν να  τοποθετηθούν έτσι ώστε να εφάπτονται µεταξύ 
τους προς δηµιουργία µεγαλύτερου ενιαίου χώρου. 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. Στο κέλυφος υπάρχουν οι απαιτούµενες αναµονές – 
οπές για είσοδο / έξοδο µε ελαστικά παρεµβρύσµατα κατά περίπτωση και 
όπου απαιτείται 
 

Συνοδευτικά έγγραφα: 
 

*Βεβαίωση στατικής επάρκειας ή στατική µελέτη ανάλογα νε την εφαρ-
µογή 

*Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης  
*Τεχνικά εγχειρίδια µηχανολογικού εξοπλισµού  ( κλιµατιστικών, λεβή-
των, φωτοβολταϊκών κλπ). 
*Πιστοποιητικά δήλωσης συµµόρφωσης CE ή ισοδύναµα για τα υλικά 
και τον εξοπλισµό. 
*Αντίγραφο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας 

OIKISKOS 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ 
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Our prefabricated transportable  
cabins are made of iron frame 
and polyurethane panels or 
modified container. Their    
characteristic is high strength 
and comfortable    indoor       
climate which is attributed to 
the design and also the quality 
of their construction. 

Oι προκατασκευασµένοι µεταφερόµενοι  οικίσκοι  
µας  κατασκευάζονται  από  σίδηρό  σκελετό  και  
πανελς πολυουρεθάνης ή µετασχηµατισµένα 
Containerς. Είναι χαρακτηριστική η υψηλή τους 
αντοχή και το άνετο εσωτερικό  κλίµα  που     
οφείλεται  αφενός  στον   σχεδιασµό  τους   και   
αφετέρου   στην  ποιότητα   της  κατασκευή 
τους.  

 

 

 

Get your own OikiSko in three steps ... 

Choose from our price list a standard design  
or make your own with the help of our team of architecture  

place inside shelter extras are necessary  
(wc, kitchen, air-condition,  heater,  photovoltaic fire proofing systems ) 

indicate us the point of placement 
Soon you will be able to use your new space   
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∆ήλωση συµµόρφωσης για τα υλικά και τον εξοπλισµό. 

 

The experience of the executive staff of the department of technical works of 

ΕΝΕΤΑ is a guarantee of quality and safety for every project we build. The com-

pany strictly follows the rules of safety and the international quality standards in 

all phases of construction. We insist on details, from the phase of study to the 

phase of completion of  the construction, so as our projects are distinguished by 

functionality, aisthetics and endurance through time. n all projects, we strictly 

follow the quality assurance procedures, that our company haw adopted, accord-

ing to the ISO 9001/2008 standards.  The applied Quality Assurance System 

consists of  units referred to the administrative structure, the offers and contracts 

management, purchasing, vendors and subcontractors evaluation, preparation of 

quality projects, performing tests, the general  monitoring of the technical project, 

problems and possible complaints management, as well as compliance with all 

quality standards and required documents (registration forms and checks, work-

ing instructions etc.) followed  for all projects we undertake. Our company also 

implements an Environment Management System, as well as a Health and Secu-

rity in work System. The purpose of these systems is to minimize the impact of 

company activities on the environment, while ensuring the safety and health of its 

employees and those working onhnical characteristics and the production plants 

are considered  its behalf. All services of the group are certified as to their quali-

ty. The materials we offer have the highest tecas the market leaders. All materi-

als and work are accompanied by guarantees. There is plenty of  mentainance 

and repair  services, which you can use after-sales.  

 

The structures, according to their type, are accompanied by the following 

documents 

•  Quality certification 

It certifies that the company quality & environmental management assurance 

system has been applied to your project and all materials that were used, were 

CERTIFICATES 
& GUARANTEE 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
& ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η πολυετής εµπειρία του στελεχιακού δυναµικού του τµήµατος τεχνικών έργων της 
ΕΝΕΤΑ είναι εγγύηση ποιότητας κι ασφάλειας για κάθε έργο που κατασκευάζουµε. 
Η εταιρία ακολουθεί πιστά τους κανόνες ασφάλειας και τα διεθνή πρότυπα ποιότη-
τας, σε όλες τις φάσεις της κατασκευής.  Επιµένουµε στη λεπτοµέρεια, από τη 
µελέτη µέχρι την περάτωση της κατασκευής ωστε τα έργα µας να διακρίνονται για 
τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την αντοχή τους στο χρόνο. Σε όλα τα έργα 
που αναλαµβάνουµε ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 
που έχει θεσπίσει η εταιρία µας, συµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001/2008. Το εφαρ-
µοζόµενο Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας  αποτελείται από ενότητες που αναφέ-
ρονται στη διοικητική δοµή, στα θέµατα διαχείρισης προσφορών και  συµβάσεων, 
αγορών, στην αξιολόγηση προµηθευτών και υπεργολάβων, στη σύνταξη προγραµ-
µάτων ποιότητας έργων, στην εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, στη γενική παρακο-
λούθηση του τεχνικού έργου, στη διαχείριση των προβληµάτων και στη διαχείριση 
παραπόνων που ενδέχεται να προκύψουν καθως και την τήρηση όλων των ποιοτι-
κών προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκµηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγ-
χων, οδηγίες εργασίας κ.α) που ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαµβάνουµε 
ανεξαρτήτως µεγέθους. H εταιρεία µας εφαρµόζει επίσης Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης καθώς και Σύστηµα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Σκοπός των 
Συστηµάτων αυτών είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις δραστηριότη-
τες της εταιρίας στο περιβάλλον µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων της και όσων εργάζονται για λογαριασµό της.  Όλες οι 
υπηρεσίες του οµίλου είναι πιστοποιηµένες ως προς την ποιότητα τους. Τα υλικά 
που σας προσφέρουµε έχουν υψηλότατα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα εργοστάσια 
παραγωγής τους θεωρούνται από τους ηγέτες της αγοράς. Υλικά και εργασία συνο-
δεύονται από εγγύησεις. Υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών της όποιες µπορείτε να 
αξιοποιήσετε µετά την πώληση και αφορούν συντήρηση και επισκευή. 
 

Οι κατασκευές ανάλογα µε τον τύπο τους συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα 

 

• Πιστοποιητικό ποιότητας 

Πιστοποιεί ότι το εταιρικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εφαρµόστηκε στο έργο σας και όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 
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branded, and brought the necessary  -from legislation- certifications .  

• Written sealing guarantee for 24 months 

It certifies that sealants have been used , that ensure wheatherproofing  for 

the construction and that there have been tightness tests at close to natural 

conditions before the final delivery. 

• Guarantee  certification 

It is a written commitment of the company that the product will remain at the 

planned situation for at least 24 months. 

You can see details about the guarantee terms in our website. 

• Electrical installation certification 

It certifies that the electrical installation complies with the ELOT HD-384 (FEK 

1222B/2006),  the provisions of  Law 4483/1955  and  the current KEHE, that it 

is safe and  that there is protection from electric shock  by differential current 

device. 

• Plumbing certification 

It  certifies that the plumbing installation complies with the provisions of 

TOTEE 2411/86, and the current KEYE and that there are no leaka or mal-

functions. It also certifies that the plumbing items were connected properly and 

are ready for use. 

• Certification of  proper airconditioning installation 

It certifies that the air conditioning installation complies with the applicable 

provisions, that it is safe and works properly and efficiently, as well as there is 

no health risk due to its use. 

ήταν επώνυµα και έφεραν τα απαραίτητα από την ισχύουσα νοµοθεσία  πιστοποιητικά  
 

• Γραπτή εγγύηση στεγανότητας διάρκειας 24 µηνών 

Πιστοποιεί ότι στην κατασκευή χρησιµοποιηθήκαν υλικά σφράγισης που την εξασφαλί-
ζουν από τα καιρικά φαινόµενα και εκτελέστηκε έλεγχος στεγανότητας σε παραπλήσιες 
µε τις φυσικές συνθήκες πριν την τελική παράδοση της προς χρήση. 

• Πιστοποιητικό εγγύησης 

Αφόρα γραπτή δέσµευση της εταιρίας  για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 24 µηνών ότι 
το προϊόν θα παραµείνει στην σχεδιαζόµενη κατάσταση 

Λεπτοµέρειες για τους όρους των  των εγγυήσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας. 

• Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Πιστοποιεί ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο  είναι σύµφω-
νη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (ΦΕΚ 1222Β/2006),  τις διατάξεις του Ν. 4483/1955 
και του ισχύοντος ΚΕΗΕ, είναι ακίνδυνη και ασφαλής και υφίσταται σε αυτήν προστασία 
από ηλεκτροπληξία µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος.  

• Πιστοποιητικό υδραυλικής εγκατάστασης 

Πιστοποιεί ότι η υδραυλική εγκατάσταση που υλοποιήθηκε στο έργο είναι σύµφωνη µε 
τις διατάξεις τις ΤΟΤΕΕ 2411/86, και του ισχύοντα ΚΕΥΕ και δεν υπάρχουν διαρροές ή 
δυσλειτουργίες. ∆ιασφαλίζει οτι τα υδραυλικά είδη  συνδέθηκαν κατάλληλα και είναι 
έτοιµα προς χρήση. 

• Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας κλιµατιστικής εγκατάστασης 

Πιστοποιεί ότι η κλιµατιστική εγκατάσταση που τοποθετήθηκε στο έργο είναι σύµφωνη 
µε τις κείµενες διατάξεις, είναι ασφαλής και λειτουργεί καλά και αποδοτικά καθώς και ότι 
δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την χρήση της για την υγεία. 

 

  

inspections & certifications guarantees after sales services 

έλεγχοι & πιστοποιήσεις εγγυήσεις µετά την πώληση υπηρεσίες 

 

 

 

 



 10 

 

 

Dimensions 

 

Standard dimension OIKISKOS M6,00XF2,4XY2,60. 

L Size OIKISKOS L6,00XW3,0XH2,60 or L8,00XW2,4XH2,60 

XL Size OIKISKOS L8,00XW3,0XH2,60 

ΧΧL Size OIKISKOS L12,00XW3,0XH2,60 

SM Size OIKISKOS L4,00XW3,00XH2,60 

XSM Size OIKISKOS L4,00XW2,40XH2,60 

 

** The outer dimensions of CONTAINERS may be: 

Length: 6m or 12m width: 2.5m, height 2.5m 

 

Deviations 

The tolerance of the dimensions in relation to the study is ± 1% 

 

Regulations - Loads - Studies carried out 
Ε-MeLeTi, the subsidiary study company of ΕΝΕΤΑ group, prepares 
architectural design visualization, static and dynamic analysis, ther-
mal insulation design (KENAK), fire protection design, study and 
hydraulic / M installations, lifting study, connection study , in case of 
complex composed by many pieces and , in general, any design 
required for the proper construction and operation of shelters. We  
also produce construction plans and detail drawings. The design of 
the cabin satisfies the requirements of Eurocode 3, Eurocode 1 and 
the Greek Regulation loadings, EAK 2000, according to the Area 
and the seismic coefficient of the location, of the thermal insulation 
requirements, sound insulation requirements, fire protection and it is 
generally in line with current regulations 

 

Generally, we have in mind  the following minimum loads which may 
be increased in special applications 

A) roof snow load: 20 kg / m2 

B) Usable floor load. 100kg / m2 

C) wind load: 50 kg / m2 

DIMENSIONS & DESIGN 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ιαστάσεις 

 

Τυπική διάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ2,4XΥ2,60. 
 

L ∆ιάσταση ΟΙΚΙSKOS M6,00XΦ3,0XΥ2,60 ή M8,00XΦ2,4XΥ2,60  
 

ΧL ∆ιάσταση ΟΙΚΙSKOS M8,00XΦ3,0XΥ2,60      
 

ΧΧL ∆ιάσταση ΟΙΚΙSKOS M12,00XΦ3,0XΥ2,60  
 

SM ∆ιάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ3,00XΥ2,60   
 

XSM ∆ιάσταση ΟΙΚΙSKOS M4,00XΦ2,40XΥ2,60 

 

**Οι εξωτερικές διαστάσεις των CONTAINERS  µπορεί να είναι: 
µήκος: 6µ ή 12µ πλάτος: 2,5µ και ύψος 2,5µ 

 

Αποκλίσεις 

Η ανοχή στις διαστάσεις σε σχέση µε την  µελέτη είναι ± 1% 

 

Κανονισµοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται 
Η e-MeLeTi η θυγατρική µελετητική εταιρία του οµίλου ΕΝΕΤΑ, για κάθε οικί-
σκο που κατασκευάζεται   εκπονεί αρχιτεκτονική µελέτη µε φωτορεαλισµούς, 
στατική και δυναµική ανάλυση, µελέτη θερµοµόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ, µελέτη 
πυροπροστασίας, µελέτη υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, µελέτη ανάρ-
τησης, µελέτη σύνδεσης του κάθε οικίσκου εάν αυτός αποτελείται από πολλά 
κοµµάτια και γενικά οποιαδήποτε µελέτη απαιτείται για την σωστή κατασκευή 
και λειτουργία του Οικίσκου. Συντάσσονται επίσης πλήρη κατασκευαστικά 
σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών. Ο σχεδιασµός των οικίσκων ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3, και ως προς τις φορτίσεις τον Ευροκώδικα 1 
και τον Ελληνικό Κανονισµό φορτίσεων, τον ΕΑΚ 2000 βάση της ζώνη και του 
σεισµικού συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις 
θερµοµόνωσης, τις απαιτήσεις ηχοµόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά είναι 
σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

 

Γενικά λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω ελάχιστα φορτία τα οποία µπορούν 
να αυξηθούν σε ειδικές εφαρµογές  
Α) Φορτίο  χιονιού στέγης: 20 kg/m2  
Β)  Ωφέλιµο φορτίο δαπέδου. 100kg/ m2  
Γ) Ανεµοπίεση: 50 kg/m2 

 

EUROCODES 

 BUILDING THE FUTURE 
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USES 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

Our shelters are already used by many companies in  
various areas of applications and activities: 
 

• Offices, outdoor worksite workshops, 

• warehouses, 

• Outposts portal 

• Toilets, 

• Housing, 

• Locker, 

• Camping facilities, 

• Cafe- Bar, 

• Shelters housing electronic equipment, 

• Mobile telephony, 

• Wireless telecommunications networks, 

• Tracking Systems (RADAR), 

• Television broadcasting, 

• Communications rail networks, 

• Defense applications, 

• Shelters for housing generators, 

• Shelters for housing H/Z and oil tanks, so as to 

ensure continuous power supply to the equip-

ment, 

• Housing equipment and personnel 

• Prefabricated classrooms with the standards of 

School Buildings Organisation to cover               

immediately the country’s schools’ needs. 

Prefabricated cabins and houses for each season  / Προκατασκευασµένοι οικίσκοι και κατοικίες για κάθε εποχή 

 

 

Οι οικίσκοι µας χρησιµοποιούνται ήδη  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, 

• Κινητή τηλεφωνία, 

• Ασύρµατα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 

• Συστήµατα εντοπισµού (RADAR), 

• Τηλεοπτικές µεταδόσεις, 

• Επικοινωνίες σιδηροδροµικών δικτύων, 

• Αµυντικές εφαρµογές, 

• Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών, 

• Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαµενών     

πετρελαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η     

συνεχής παροχή ρεύµατος στον εξοπλισµό, 

• Στέγαση εξοπλισµού και προσωπικού, 

• Προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες µε 

προδιαγραφές του Οργανισµού Σχολικών Κτι-

ρίων για την άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών 

των σχολείων της χώρας. 
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Architecture 

In our price list there are more than 50 standard designs among which you could find one that suits your needs.  
Our Architecture team can compose for you a new model if the standard ones do not cover you completely. Inside Oikiskos, we can make rooms, 
offices, put a kitchenette and a bathroom. We can also  construct a warehouse with all accessories. 
Soon after your order, we perform an architectural plan and create photorealisms. 
 

Colouring 

All metal components of Oikiskos are protected by relevant dyes, and specifically: 

• All metal parts, are thoroughly cleaned and  we, then, use a layer of  anticorrosive primer alkyd resin , and we dye them with two layers of  

enamel alkyd resins. 

• All special components used for connecting and fastening the panels have the same hue with the house  

• All colourings  are selected  and proposed by the client 

 

ARCHITECTURE & COLOURING 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 

Αρχιτεκτονική 

Στον τιµοκατάλογο µας υπάρχουν περισσότερα από 50 τυποποιηµένα σχέδια µεταξύ των οποίων θα µπορούσατε να βρείτε κάποιο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. 
 Η Αρχιτεκτονική µας οµάδα µπορεί να συνθέσει για εσάς έναν καινούριο µοντέλο εάν τα τυποποιηµένα δεν σας καλύπτουν απόλυτα. Εσωτερικά στους Οικίσκους µπορούν 
να κατασκευαστούν δωµάτια, γραφεία, να τοποθετηθεί κουζινάκι και να διαµορφωθεί χώρος λουτρού. Επίσης µπορεί να κατασκευαστεί αποθήκη µε όλα τα εξαρτήµατα της.  
Με την παραγγελία σας εκπονείται η αρχιτεκτονική µελέτη και δηµιουργούνται φωτορεαλισµοί.  
 

Χρωµατισµοί 
Όλα τα µεταλλικά µέλη του οικίσκου προστατεύονται µε αντίστοιχες βαφές και συγκεκριµένα: 

• Όλα τα µεταλλικά τµήµατα αφού καθαριστούν επιµελώς. προστατεύονται µε µία στρώση αντισκωριακού ασταριού αλκυδικών ρητινών και βάφονται µε δύο στρώ-

σεις βερνικοχρώµατος αλκυδικών ρητινών. 

• Όλα τα ειδικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση και στερέωση των πανέλων έχουν την ίδια απόχρωση µε αυτή του οικίσκου 

•  Όλοι οι χρωµατισµοί γίνονται κατά την επιλογή και τις προτάσεις του εντολέα. 
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Adjustable metal mounting points keep the hutch in ground  clearance and assist in    leveling. 
Ρυθµιζόµενα µεταλλικά σηµεία στήριξης κρατούν τον ΟΙΚΙΣΚΟ σε απόσταση  από το έδαφος και βοηθούν  στην οριζοντίωση. 

Cabins have suspension and attachment points for easy and safe transportation. 
Οι οικίσκοι διαθέτουν σηµεία ανάρτησης και πρόσδεσης  για την εύκολη και ασφαλή µεταφορά τους. 

In Cabins can be attached portico, overhangs, stairs railings etc.. 
Στους οικίσκους µπορούν να προσαρτηθούν προστεγάσµατα, πρόβολοι, σκάλες κιγκλιδώµατα κ.α. 

 

 

Cabins have perimeter horizontal gutters and 4 vertical . 
Οι οικίσκοι διαθέτουν περιµετρικές οριζόντιες υδρορροές και 4 κατακόρυφες. 



 14 

 

 

BEARING BODY 

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Bearing structure 

 

The main body of the panels cabins is metal from thin-walled hot rolled 
sections. We use steel Fe 360 (St 37-2), in accordance with current stand-
ards of DIN 17100. It consists of columns, beams, girders, etc. with clear 
static operation, as in study, and it is able to receive all possible loads, 
both during its use, lifting and transporting. Particular attention is paid to 
the connections of the individual elements of B.S. If they are welded , we 
choose the appropriate electrodes, and we prevent the welding positions 
from rusting with suitable sprays. Welds compounds conform with the  
requirements of  DIN 4100 and DIN 1913 for the electrodes.  
In containers, the frame is made of steel sections and heavy hollow 
beams. Containers are overlapped with specially painted 3µm sheet. Their 
base is made of galvanized purlins. These compounds are made with arc 
welding. All metal parts are double primer coated and topcoated. Contain-
er we use can withstand internal loads up to 30 tons !!! 
 

 

•        Base 

The base of the cabin consists of steel perimeter frame sections of mini-
mum thickness 3 mm, intermediate parts- parallel to the short side of the 
unit with a maximum axial distance of the struts 60 cm or self-supporting 
steel sheets with a minimum thickness 1,25mm. On the underside, we can 
optionally place polyurethane insulated panels with a minimum thickness 
40 mm. On the top we place the subbase, which is OSB sheets or, alter-
natively, plywood. Moisture resistant MDF or moisture resistant chipboard 
is placed under the WC. The subbase has a minimum thickness of 18mm.  
The construction is rigid, undistorted and without unacceptable deflec-
tions. While planning the base, we take into account that the unit will not 
be placed on flat level, but it will be based on at least 8 different points, 
which will project about 5 cm of the base (legs). The legs projecting down 
the cabin are formed so as  to allow us to put screws and anchor the cabin 
on concrete bases. Legs are adjustable in height and enable leveling. 
During planning, we also take special care for safe mounting and attach-
ment of units on transport vehicles. In each case the dimensioning of the 
cross sections, the axial distances etc. ensure the necessary strength and 
rigidity. If the use of a cabin requires an increase of the calculated loads, 
that will be highlighted during the study.  
 

•        Beams -  Columns 

The structural elements of the frame (columns, beams) are entirely made 
of steel sections of minimum thickness of 3mm. The sections and their 
connection ensure complete rigidity, zero turning ability or deformation or 
bending display arrow.  Each unit has at least four columns, one at each 
corner and, if necessary, intermediate columns at large sides with cross 
sections, resulting from the static studies. 
  
•        Ceiling 

The ceiling is flat. Rainwater drips in rain gutters around the cabins. The 
construction meets the strength, thermal insulation and waterproofing 
requierements. 
 

Sophis
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Φέρων οργανισµός 

 

Ο φέρων οργανισµός των οικίσκων panels είναι µεταλλικός από λεπτότοιχες διατοµές θερµής εξέλασης. Χρησιµοποιείται  χάλυβας ποιότητας Fe 360 (St 37-2) σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες  προδιαγραφές DIN 17100 . 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 σκουριασµά των 
διατοµών µε κατάλληλο spray. Οι συγκολλήσεις των ενώσεων είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά DIN 4100 και κατά DIN 1913 για τα ηλεκτρόδια. 
 **Στους οικίσκους containers  o σκελετός είναι κατασκευασµένος από  µεταλλικές διατοµές και κοίλους δοκούς βαρέως τύπου. Οι οικίσκοι container  επικαλύπτονται και 
πλαγιοκαλύπτονται από ειδικά βαµµένη λαµαρίνα πάχους 3µµ. Η βάσης τους κατασκευάζεται  από τεγίδες γαλβανισµένες. Οι ενώσεις γίνονται µε συγκόλληση τόξου. Όλα 
τα µεταλλικά µέρη  έχουν επίστρωση  διπλού primer και τελικής βαφής. Τα Container τα οποία χρησιµοποιούµε µπορούν να αντέξουν εσωτερικά φορτία έως και 30 τόνων !!!  
 

•        Βάση 

Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιµετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατοµών ελάχιστου πάχους 3 mm,  ενδιάµεσες διαδοκίδες- παράλληλα µε τη µικρή πλευρά της 
µονάδος µε µέγιστη αξονική απόσταση των διαδοκίδων τα 60 cm ή αυτοφερόµενα χαλύβδινα φύλλα ελάχιστου πάχους 1,25mm. Από την κάτω πλευρά προαιρετικά τοποθε-
τούνται θερµοµονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 40 mm . Από την επάνω πλευρά τοποθετείται η υπόβαση που είναι φύλλα OSB ή προαιρετικά  κόντρα 
πλακέ θαλάσσης. Κάτω από τα WC τοποθετείται ανθυγρό MDF ή ανθυγρή µοριοσανίδα. Η υπόβαση έχει ελάχιστο πάχος 18mm. Η κατασκευή είναι άκαµπτη χωρίς παρα-
µορφώσεις και  ανεπίτρεπτα βέλη κάµψης. Κατά το σχεδιασµό της βάσης λαµβάνεται υπόψη ότι   έδραση της µονάδος δεν θα είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος   αλλά θα 
στηρίζεται σε 8 τουλάχιστον σηµεία τα οποία θα εξέχουν κατά 5cm κάτωθεν της Βάσης (ποδαράκια).  Τα ποδαράκια που εξέχουν κάτωθεν του οικίσκου είναι διαµορφωµένα 
κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε βάσεις από σκυρόδεµα. Τα ποδαράκια είναι ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος και 
δίνουν την δυνατότητα οριζοντίωσης. 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. Εάν η χρήση 
του οικίσκου   απαιτεί αύξηση των υπολογιζόµενων φορτίων αυτό θα επισηµανθεί κατά την µελέτη. 
 

•        ∆οκοί – Υποστυλώµατα 

Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώµατα, δοκοί) είναι κατασκευασµένα εξολοκλήρου από χαλύβδινες  διατοµές, ελάχιστου πάχους 3mm. 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  
Η οροφή είναι επίπεδη. Τα όµβρια ύδατα σταλάζουν στο λούκι οµβρίων περιµετρικά των οικίσκων. Η κατασκευή  ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής, θερµοµόνωσης και 
υγροµόνωσης.  

 

Sophisticated machinery & construction equipment /  Υπερσύγχρονα µηχανήµατα & εξοπλισµός κατασκευής 
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CEILING & 
WALLS 

ΟΡΟΦΗ &  
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 

Ceiling 

 

The ceiling is made of self-supporting 40 mm thick polyurethane insulated 
panels, with clamshell galvanized painted plate of 0.5mm thickness. The 
panels are produced according to the EN 14509:2013 standard and bear 
the CE mark. The prepainted metal sheets are produced in galvanized or 
alouzink basis in accordance with the EN 10346: 2009 standard. For 
painting, we use the method of “roll-coating”, in compliance with EN 
10169: 2010 + A1: 2012, thickness 20m + 5m primer for outside, and 7m 
primer for internal and  it is included in the total thickness (TCTP) . Dimen-
sional tolerances according to the EN 10143: 2006 standard. The Polyu-
rethane (PUR) has 42 kg / m3 density and a C-s3-d0 reaction to fire. The 
PUR foam is chemically neutral, non-toxic and is produced with an envi-
ronmentally friendly technology using pentane as blowing agent (without 
CFC, HCFC). It contains high percentage of closed cells> 95%, offering 
resistance to moisture absorption and perfect connection of metal sheets. 
** In containers, we put a false ceiling internally. Between this false 
ceiling and the outer corrugated metal plate, we place polystyrene insula-
tion of 5 cm thickness.  
 

Walls 

The perimeter walls are made of thermally insulating panels of  minimum 
thickness of 40mm, and in accordance with the  standards that were men-
tioned above. The thermal insulation panels have sides of type male / 
female, so as to nest one inside the other and to connect with each other 
and with the bearing structure in a solid way. They are also connected 
with special attention, so as to guarantee the basic insulation require-
ments (excluding thermal bridges) and the ability to  disconnect them in 
case of repair. We pay particular attention to the waterproofing of the 
connections between panels and the frames of doors and windows, be-
tween panels and ceiling and of bathroom walls. In specific applications, 
we  can use materials such as wood, stone, plasterboard, cement and 
many modern materials. 
 

Backsplashes  
If the cabin consists of separate units, we place appropriate backsplashes 
at all the junction points, on the final installation site. We also put a specif-
ic flashing at the ceiling compound, which has no joints at all, if possible. 

 

 

Οροφή 

 

Η οροφή κατασκευάζεται από αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πανέλ πολυουρε-
θάνης πάχους 40 mm µε αµφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισµένων και βαµµένων 
ελασµάτων 0.5mm. Tα πάνελ παράγονται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
14509:2013 και φέρουν σήµανση CE.Τα προβαµµένα µεταλλικά φύλλα έχουν 
παραχθεί σε γαλβανιζέ ή αλουζίνκ βάση, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
10346:2009 . Η βαφή γίνεται µε τη µέθοδο “roll-coating”, σε συµµόρφωση µε το 
πρότυπο ΕΝ 10169:2010+Α1:2012, µε πάχος 20µ+5µ primer για την εξωτερική 
πλευρά και 7µ primer για την εσωτερική και περιλαµβάνεται στο ολικό πάχος 
(TCTP). Ανοχές διαστάσεων σύµφωνα µε το πρότυπο EN 10143:2006. Η Πολυ-
ουρεθάνη (PUR)είναι πυκνότητας 42 kg/m3 µε αντίδραση στην πυρά C-s3-d0. Ο 
αφρός PUR είναι χηµικά ουδέτερος, µη τοξικός και παράγεται µε περιβαλλοντικά 
φιλική τεχνολογία χρησιµοποιώντας το Κανονικό Πεντάνιο ως παράγοντα διο-
γκώσεως (δίχως CFC, HCFC). Περιέχει µεγάλο ποσοστό κλειστών κυψελών 
>95%, προσφέροντας αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας και τέλεια σύνδε-
ση των µεταλλικών φύλλων. **Στους οικίσκους containers εσωτερι-
κά  τοποθετείται ψευδοροφή.  Ανάµεσα στην ψευδοροφή και την εξωτερι-
κή κυµατοειδή λαµαρίνα τοποθετείται µόνωση πλάκας εξηλασµένης  πο-
λυστερίνης πάχους 5 εκ.  
 

Τοιχώµατα 

Οι περιµετρικοί τοίχοι είναι από θερµοµονωτικό πανέλ ελάχιστου πάχους 40mm 
αντίστοιχων προδιαγραφών µε τα πανελς της οροφής. Tα θερµοµονωτικά πανέ-
λα έχουν πλαϊνά τύπου αρσενικό/θηλυκό ώστε να θηλυκώνουν το ένα µέσα στο 
άλλο και  συνδέονται µεταξύ τους καθώς και µε τον φέροντα οργανισµό µε στέ-
ρεο τρόπο και µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να  εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτή-
σεις µονώσεως (αποκλειοµένων των θερµογεφυρών) και µε δυνατότητα εύκολης 
αποσύνδεσης σε περίπτωση επισκευής. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται για την υγρο-
µόνωση των πανέλων στις επαφές  µε τις κάσες των κουφωµάτων, στην οροφή 
και στους εσωτερικούς τοίχους του λουτρού. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι επίσης 
από πανελς. Σε ειδικές εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν  υλικά όπως 
το ξύλο, επενδύσεις πέτρας, γυψοσανίδες,  τσιµεντοσανίδες και πολλά σύγχρο-
να υλικά  
 

Αρµοκάλυπτρα  
Εάν ο οικίσκος αποτελείται από ξεχωριστές µονάδες, σε όλα τα σηµεία ένωσης 
αυτών τοποθετούνται κατάλληλα αρµοκάλυπτρα στο χώρο οριστικής εγκατάστα-
σης των οικίσκων  Στην ένωση της στέγης, τοποθετείται, επί  τόπου, ειδικό 
αρµοκάλυπτρο, έαν είναι δυνατό ενιαίου µήκους, χωρίς ενώσεις.   
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Roof Panel  
Πανελ οροφής 

Wall panel  
Πανελ τοίχων 

 

Top quality panels / Πανελς κορυφαίας ποιότητας κατασκευής 
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Κουφώµατα  
Οι οικίσκοι, ανάλογα µε την χρήση τους φέρουν πόρτες, παράθυρα, ανοίγµατα 
εξαερισµού κλπ. 

• Τα εξωτερικά κουφώµατα που τοποθετούνται είναι κατά κανόνα 

συρόµενα επάλληλα κατασκευασµένα από ειδικά προφίλ αλουµινίου 
και  διπλά θερµοµονωτικά κρύσταλλα πάχους 4mm  ή προαιρετικά 
ενεργειακά PVC µε διπλή       ενεργειακή υάλωση  Planitherm 4-16-

4mm, πλήρωση διακένου µε αέριο Argon, συντελεστή θερµοπερατότη-
τας τζαµιού Ug=1,1 W/m2. k και συντελεστή θερµοπερατότητας πλαισί-
ου Uw=1,3 W/m2.k Οι πόρτες φέρουν κλειδαριές ασφαλείας.  

• Εσωτερικές Laminate πόρτες: Πλαίσιο πόρτας ξύλινο, τύπου  

FINGERJOINT γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα HONEYCOMB. 
Η πόρτα είναι καλυµµένη και από τις δύο πλευρές µε MDF ΠΑΧΟΥΣ 
6.4mm.  Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το περβάζι είναι από 
κόντρα-πλακέ.  Κόλλες δύο συστατικών. Στάνταρ εξοπλισµός: ∆ύο 
µεντεσέδες βιδωτοί (µονοί). Κλειδαριά εσωτερικής πόρτας (inox ή 
χρυσό), λάστιχο και χερούλι απλό. Extra δύναται να τοποθετηθούν 
παντογραφικά σχέδια & βέργες αλουµινίου. Προαιρετικά τα εσωτερικά 
κουφώµατα µπορεί να είναι PVC. 

• Εξωτερικά υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν πλαστικά ρολλά, 

κουνουπιέρες και κάγκελα αντιδιαρρηκτικής προστασίας  
 

∆άπεδο 

Τελική επιφάνεια δαπέδου από οµοιογενές PVC, υψηλής ποιότητας, πάχους 
2mm, συγκολληµένο µε  ισχυρή ακριλική   κόλλα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή του πλαστικού δαπέδου ή προαιρετικά Laminate, ή ακόµα και 
κεραµικά πλακίδια Περιµετρικά του δαπέδου τοποθετείται προαιρετικά πλαστικό 
ή ξύλινο σοβατεπί, ύψους 5cm. 
 

Ερµάρια κουζίνας  – Ντουλάπες - Έπιπλα 

Εφόσον επιθυµείτε στον οικίσκο σας µπορούν να τοποθετηθούν έπιπλα και 
οικοσκευές όπως πολυκουζινάκι ή κουζίνα, ντουλάπες  και γενικά οποιοσδήποτε 
εσωτερικός εξοπλισµός. 

 

DOORS &  
FURNITURE 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
& ΕΠΙΠΛΑ 

Furniture and Flooring Color Palette  
Χρωµατολόγιο επίπλων και πατωµάτων 

Frames 

The cabins, depending on their use, have doors, windows, vents, etc.  

• External doors and windows are definitely sliding, from special 

aluminum profiles and double insulated 4mm thick glass or 
energy PVC with double energy glazing Planitherm 4-16-

4mm. The gaps is filled with gas Argon, U glass Ug = 1,1 W / 
m2. k and U-frame Uw = 1,3 W / m2.k The doors have securi-
ty locks.  

• Internal Laminate doors: Wooden door frame, type FIN-

GERJOINT filled with a stabilizing core HONEYCOMB. The 
door is covered on both sides with MDF 6.4mm thick. The 
frame and the sill are made of plywood. Glues of two compo-
nents. Standard equipment: Two screw hinges (odd). Inner 
door lock (inox or gold), hose and a simple handle. Panto-
graph designs & aluminum rods can be extra placed. Option-
ally, the internal frames can be PVC.  

• There is the possibility to place plastic rolls, mosquito nets and 

bars burglar protection, externally. 
 

Floor 
Final floor surface from homogeneous PVC of high quality, 2mm thick, 
welded with strong acrylic adhesive, according to the manufacturer's 
requirements for the plastic floor, or -optionally- Laminate, or even 
ceramic tiles. Around the floor we can place a 5 cm high plastic or 
wooden skirting.  
 

Kitchen Cabinets - Closets - Furniture  
Your cabin can be equipped with furniture and household appliances, 
such as a kitchenette or kitchen, wardrobes and generally any internal 
equipment. 
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ELECTROMECHANICAL 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Electromechanical Facilities 

The facilities are built in accordance with the regulations governing the internal facilities, the regulations of the Technical Chamber of Greece, the inter-
national regulations (VDE etc.), the regulations of internal electrical facilities, the requirements of PCC and ELOT and the applicable legislation for 
electromechanical works as a whole. It includes electrical panel with automatic circuit breakers, lighting fixtures, switches, sockets, cables, channels 
and all the components of the electric and telephone installation. Alarm and monitoring networks can also be installed. 
  
The electrical installation of a house consists of each of the following electrical lines: 
• Light Lines with miniature 10 A for each separate area 

• Lines with miniature sockets 16A for each separate area 

• An electrical line for the air conditioner with miniature 16A for each separate area (if an air conditioner is installed) 
• An electrical line for kitchen with miniature 16A (if there is a kitchen) 
 • An electrical line for the heater with miniature 16A (if there is a wc) 
On the outer side of the table to the bottom of the house, an earthing conductor is intented to flow in a heavy duty plastic tube. 
 

Plumbing installation 

The water supply of a house is made from the mains water supply after inserting a general water switch (valve). The cost includes the connection of 
the plumbing equipment with water & sanitation to the outer side of a house. The tubes used for water networks are plastic TUBORAMA or thermo. 
The components meet the requirements and the approved instructions of the Technical Chamber of Greece. 
  

Extra facilities 

A fireplace (cast iron fireplace) and a stack of double insulated galvanized sheet metal pipe can be installed. 
In general,  any facilities that exist in a conventional construction can be installed. 
 

Sanitary articles 

In the bathroom, white sanitary ware of excellent quality is installed: 
a) porcelain low pressure bowl. Next to the basin, there is a paper holder. 
b) plastic toilet wash basin, low pressure switch for water. 
c) vitreous porcelain washbasin with overflow device of minimum dimensions 0.35mx0.50m with chrome plated valve, siphon chromed brass or single 
approved siphoning system from heavy duty nylon. The hot and cold water dispenser is chrome plated of excellent quality. 
d) above the wash basin, a mirror with dimensions at least 0,70mX0,50m is placed. There is also a fixture & a whatnot. Near the sink a cup holder, a 
soap dish along with two hooks are installed. 

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις γίνονται σύµφωνα, µε τους κανονισµούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, της ΤΟΤΕΕ ,των διεθνών κανονισµών (VDE κλπ), των κανονισµών εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΜΕ), των προδιαγραφών της  ∆ΕΗ και του ΕΛΟΤ και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία για τα ηλεκτροµηχανολογικά έργα. Περιλαµβάνει ηλε-
κτρικό  πίνακα µε αυτόµατους ασφαλειοδιακόπτες,  φωτιστικά σώµατα , διακόπτες, πρίζες, καλώδια, κανάλια και γενικώς  όλα τα εξαρτήµατα της ηλεκτρικής και τηλεφωνι-
κής εγκατάστασης. Μπορούν να εγκατασταθούν και δίκτυα συναγερµού και παρακολούθησης από απόσταση. 
 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε οικίσκου αποτελείται από τις εξής γραµµές; 
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• Γραµµές φωτισµού µε µικροαυτόµατο 10 Α για κάθε 

ανεξάρτητο χώρο 

• Γραµµές ρευµατοδοτών µε µικροαυτόµατο 16 Α για κάθε 

ανεξάρτητο χώρο 

• Γραµµή για κλιµατιστικό  µε µικροαυτόµατο 16 Α για 

κάθε ανεξάρτητο χώρο (εφόσον τοποθετείται κλιµατιστι-
κό) 

• Γραµµή για κουζίνα  µε µικροαυτόµατο 16 Α  (εφόσον 

τοποθετείται κουζίνα) 

• Γραµµή για θερµοσίφωνα  µε µικροαυτόµατο 16 

Α  (εφόσον τοποθετείται wc) 
 

Στην εξωτερική πλευρά από τον πίνακα έως το κατώτερο σηµείο 
του οικίσκου, οδεύει αγωγός γειώσεως εντός  πλαστικού σωλήνα 
βαρέως τύπου 

 

Υδραυλική εγκατάσταση 

Η υδροδότηση του οικίσκου γίνεται από την κεντρική παροχή της 
ύδρευσης αφού παρεµβληθεί γενικός διακόπτης νερού (βάνα) Στο 
κόστος περιλαµβάνεται η σύνδεση όλων των υδραυλικών ειδών 
µε ύδρευση & αποχέτευση, µέχρι την εξωτερική πλευρά του 
οικίσκου. Οι σωλήνες που χρησιµοποιoύνται για τα δίκτυα νερού, 
είναι πλαστικοί TUBORAMA ή θερµοκολλητικοί.  Τα εξαρτήµατα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις εγκεκριµένες οδηγίες 
(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). 
 

Πρόσθετες Εγκαταστάσεις 

Μπορεί να τοποθετηθεί τζάκι (µαντεµένια εστία) και καπνοδόχο 
από διπλό µονωµένο σωλήνα γαλβανισµένης λαµαρίνας. 
Γενικά δύναται να τοποθετηθούν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις 
υπάρχουν σε µια συµβατική κατασκευή. 
 

Είδη υγιεινής 

Στο λουτρό τοποθετούνται λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας: 
α) λεκάνη χαµηλής πιέσεως, πορσελάνινη. ∆ίπλα στη λεκά-
νη  τοποθετείται χαρτοθήκη. 
β) καζανάκι πλύσεως της λεκάνης πλαστικό, χαµηλής πιέσεως µε 
διακόπτη παροχής νερού. 
γ) νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη µε διάταξη υπερχείλισης 
ελάχιστων διαστάσεων 0.35mΧ0,50m µε βαλβίδα επιχρωµιωµέ-
νη, 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. µε, φωτιστικό & εταζέρα.                  
Σε κατάλληλες θέσεις δίπλα από το νιπτήρα τοποθετούνται ποτη-
ροθήκη, σαπουνοθήκη, καθώς και δύο άγκιστρα. 
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Παραγγελία - Χρόνος παράδοσης 

Η διαδικασία της παραγγελίας είναι απλή και εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Συντάσσονται άµεσα τα ιδιωτικά συµφωνητικά, τα κατασκευαστικά σχέδια και οι µελέτες και 
επιλέγονται τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν βάση των προτιµήσεων σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεκινάει η κατασκευή. Ο χρόνος παράδοσης δεν ξεπερνά 
τις 20 εργάσιµες ηµέρες. Θα χαρούµε να σας ξεναγήσουµε από κοντά στις εγκαταστάσεις µας..  
 

Μεταφορά Οικίσκων 

Οι οικίσκοι µεταφέρονται εύκολά  µε φορτηγό όχηµα και τοποθετούνται µε γερανό.  
Το συνολικό τους βάρος δεν ξεπερνά συνήθως τους 2 τόνους, Η ΕΝΕΤΑ διαθέτει στόλο φορτηγών και συνοδευτικών αυτοκίνητων καθώς και οχηµάτων τεχνικής υποστήρι-
ξης. Η µεταφορά µπορεί να γίνει µε όχηµα της εταιρίας µας ή µε µεταφορέα που θα επιλέξετε εσείς. 
 

Τοποθέτηση, Συντήρηση & Επισκευές 

Οι τεχνικοί της ΕΝΕΤΑ group θα µεταβούν στον χώρο σας για να τοποθετήσουν τον οικίσκο σας, να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης ή να επιδιορθώσουν κάποια βλάβη.  
Τηρούµε στο αρχείο µας πλήρη λίστα µε τα υλικά που προµηθευτήκατε από την εταιρία µας και τις τεχνικές τους προδιαγραφές ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να   

µπορείτε εύκολα να αναζητήσετε πληροφορίες για αυτά και για την συντήρησή τους.  

 

DELIVERY,      
TRANSPORTATION 
& INSTALLATION 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 

Order and Delivery time 

The order process is simple and fast. The private contracts, the design drawings as well as the selected materials based on your preferences are  
prepared immediately. Upon completion of the procedure, the construction gets started. The delivery time is up to 20 working days. We will be happy 
to show you in person our facilities and offer you a tour.  
 

Transfer 
The houses easily transportable by truck and they are placed by crane. 
The total weight does not usually exceed two tons. ENETA has a fleet of trucks and carriages as well as technical support vehicles. The transfer can 
be done with a vehicle of our company or a carrier of your own choice. 
 

Installations, Maintenance and Repairs 

The Technicians of ENETA Group will arrive in your area for the installation, or to perform maintenance work or to repair damages. We keep on file a 
complete list of the materials purchased from our company and their technical requirements so that you can easily browse information about their 
maintenance. 
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Thessaloniki East / Θεσσαλονίκη Ανατολικά 

6 Grigoriou E’ ST Pilea PC 55535 / Γρηγορίου Ε΄6 Πυλαία  TK 55535   
Thessaloniki  City Center / Θεσσαλονίκη Κέντρο 

56 Venizelou ST Thessaloniki  PC 54631 / Βενιζέλου 56 Θεσσαλονίκη TK 54631  
Thessaloniki West / Θεσσαλονίκη ∆υτικά  
Interchange 24 A Egnatia Highway  Lagadas PC 57200 / Κόµβος Εγνατίας Οδού 24Α  Λαγκαδάς  T.K: 57200 

follow us on 

+30 2310 239 349 

info@enetate.com 

www.enetate.com 

 


