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"Είναι πολύ απλό να κάνεις 

τα πράγματα περίπλοκα, αλλά 

πολύ περίπλοκο να κάνεις τα 

πράγματα απλά ‘’  

 

- Edward Murphy 
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Οικίσκος συγκρότημα 

Ο οικίσκος σας 

Αγαπητέ πελάτη. Ο οικίσκος είναι ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, 

που έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από 

εξειδικευμένο προσωπικό, με επώνυμα και ποιοτικά υλικά, πολύ 

προσεχτικά επιλεγμένα. 

Οι Συμβουλές μας 

Με την πολύχρονη εμπειρία μας στον προϊόν αυτό, έχουμε γράψει τις 

παρακάτω οδηγίες, τις οποίες συστήνουμε να ακολουθείτε πιστά, καθώς 

θεωρούμε ότι θα προφυλάξουν την κατασκευή σας από συνήθη 

προβλήματα που προκύπτουν και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν 

αποφευχθεί αν είχαν ακολουθηθεί τα παρακάτω. Έτσι θα μπορείτε να 

απολαμβάνετε τον Οικίσκο σας στο μέλλον, όπως ήταν την ημέρα που τον 

αγοράσατε.  Σε αυτές τις οδηγίες είναι πιθανόν μελλοντικά να προστεθούν 

διάφορες επιπλέον χρήσιμες συμβουλές. Θα ήταν σκόπιμο να 

επισκέπτεστε περιοδικά την ιστοσελίδα μας και να ρίχνετε μια ματιά στην 

τελευταία ανανεωμένη έκδοση τους.  

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας και σας ευχόμαστε 

καλή ανάγνωση! 

Μεταφοράς, Ανύψωσης, Τοποθέτησης & Συντήρησης Οικίσκων Δεκέμβριος 2018 

Βρείτε μας! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_A._Murphy,_Jr.


Ανύψωση 

Με γερανό 

Κατά την ανύψωση με γερανό δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής 

Αρχικά αφαιρέστε όλα τα γωνιόκρανα. Είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 0,4-0,5 

μμ, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη στις παραμορφώσεις του πλαισίου που θα συμβούν 

κατά την ανύψωση.  Θα τα ξανατοποθετήσετε χρησιμοποιώντας τις ίδιες τρύπες και 

βίδες μόλις εγκατασταθεί ο οικίσκος στην τελική του θέση. 

Αφαιρέστε από το εσωτερικό όλα τα αντικείμενα. Τα παράθυρα, οι εξωτερικές και 

εσωτερικές πόρτες πρέπει να είναι κλειστές και κλειδωμένες. 

Για την ανάρτηση να χρησιμοποιούνται μόνο τα ειδικά σημεία ανάρτησης. 

Χρησιμοποιείστε ιμάντες μήκους  άνω των 5μ. Σε Οικίσκους μεγαλύτερους των 6 μ 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ζυγοί ώστε να μην παραμορφωθεί το πλαίσιο. Σε 

οικίσκους  άνω των 10 μ συνίσταται η χρήση 2 ανυψωτικών μηχανημάτων τα οποία              

συνεργαζόμενα θα σηκώσουν έκαστο την κάθε πλευρά. Πρέπει οι ιμάντες να 

σχηματίζουν με την ορφή γωνία τουλάχιστον 45 μοιρών! 

Για την ανύψωση με γερανό θα πρέπει ο γερανός που θα επιλεγεί να είναι ικανός να 

σηκώσει το βάρος του οικίσκου και να το μεταφέρει στην θέση έδρασης. Οι ιμάντες 

ανάρτησης να είναι σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιούνται για την ένωση τους 

ναυτικά κλειδιά. Ο γάντζος του γερανού να φέρει υποχρεωτικά ασφάλεια. Ο γερανός 

θα πρέπει να στηθεί ανάμεσα στον οικίσκο και το σημείο τοποθέτησης . Ο χειριστής θα 

πρέπει συνεχώς να υπολογίζει  ότι η  ροπή που προκύπτει ως γινόμενο της 

απόστασης επί το βάρος του οικίσκου είναι μέσα στις δυνατότητες του γερανού. 

Πρέπει επίσης τα ποδαρικά να είναι καταλλήλως εκτεταμένα και να εδράζονται σε 

πλάκες που πατούν σε στέρεο έδαφος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανατροπής του 

γερανού. Κατά την ανύψωση δεν πρέπει να βρίσκονται άτομα κάτω από τον οικίσκο ή 

δίπλα στον γερανό.  Να έχουν δεθεί δυο σχοινιά (αριστερά και δεξιά των μεγάλων 

πλευρών) στις λαπάτσες έδρασης του οικίσκου ώστε κατά την ανύψωση  αυτός να μην 

ταλαντώνεται  και να μπορεί να κατευθυνθεί εκεί που πρέπει. Να μην κατευθύνεται 

από εργάτες απευθείας χωρίς σχοινιά αλλά με τα χέρια καθώς λόγω της ταλάντωσης 

μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή, ακόμα χειρότερα, καταπλάκωσει αν σπάσει 

κάποιος ιμάντας ή ανατραπεί ο γερανός. 

Μεταφορά 
Κατά την μεταφορά του οικίσκου θα πρέπει  

αυτός να είναι ασφαλισμένος με τουλάχιστον 4 

ιμάντες πιασμένους χιαστί, είτε από τις 

κατεβασιές είτε από τους αναρτήρες. Αν 

προεξέχει της καρότσας, θα πρέπει να 

τοποθετηθούν προειδοποιητικές κοκκινόασπρες 

πινακίδες διαστάσεων τουλάχιστον 50χ50 εκ στα 

προεξέχοντα σημεία, τόσο από μπροστά όσο και 

από πίσω. Να    τοποθετούνται καλύπτρες 

χαμηλά ώστε οι    καστανιές να μην πληγώσουν 

τα πάνελ κατά το σφίξιμο. Μεγάλα ανοίγματα, 

όπως περσίδες ή πόρτες, πρέπει υποχρεωτικά 

να τοποθετούνται πλαγίως ή πίσω, αλλά ποτέ 

προς τα εμπρός, καθώς υπάρχει κίνδυνος λόγω 

του αέρα να  σκάσουν τα πάνελ ή ή οροφή από 

την υποπίεση. Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα  

80 km/h.    Πόρτες και παράθυρα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι κλειστά και κλειδωμένα. 

Αποσπώμενοι Αναρτήρες 

Ορθή τοποθέτηση οικίσκου με χιαστί δέσιμο και άνοιγμα στα πλάγια. 

Κοχλιώνονται στον σκελετό και αφαι-

ρούνται με την τοποθέτηση. Πριν την 

ανύψωση τσεκάρετε ότι είναι σφιχτά 

βιδωμένοι και έχει τοποθετηθεί και από 

μέσα η πλάκα ασφαλείας. Για την  

αποσυναρμολόγηση  Μετά την αφαίρε-

ση επανατοποθετείτε τα γωνιόκρανα. 

Οι αναρτήρες έπειτα επιστρέφονται στο 

εργοστάσιό μας.  

Θα χρειαστείτε 2 κλειδιά Νο 24. 



Σύσταση 

Επειδή η φάση της          

ανύψωσης αποτελεί την 

πιο μεγάλη πρόκληση,     

απαιτώντας από τον χει-

ριστή εξειδικευμένες γνώ-

σεις αλλά και να είναι σε 

επαγρύπνηση, ώστε να ε-

κτιμήσει γρήγορα κατα-

στάσεις και να αποτρέψει 

κινδύνους που μπορούν 

να προκύψουν σας συνι-

στούμε να επιλέγετε πολύ 

προσεχτικά αυτούς που 

θα συνεργαστείτε. Απαι-

τείται εμπειρία και εξειδί-

κευση σε τέτοιες κατα-

σκευές, καθώς και εξαιρε-

τική ακρίβεια. Ζητήστε 

τους να σας αποδείξουν 

την εμπειρία τους, να  

σας δείξουν τον γερανό 

ώστε να δείτε την γενική 

ου κατάσταση, καθώς 

επίσης να σας δειξουν 

την άδεια κυκλοφορίας 

του οχήματος τους, την 

ύπαρξη ασφάλειας που 

να καλύπτει και ζημιές 

στο προϊόν από την ανύ-

ψωση, την πιστοποίηση 

ανυψωτικής ικανότητας 

και την άδεια χειριστή 

που διαθέτουν. Θα ήταν 

χρήσιμο να τους φωνάξε-

τε να δουν το μέρος που 

θα γίνει η τοποθέτηση και 

οπωσδήποτε συντάξτε 

ένα ιδιωτικό συμφωνητικό 

με τους όρους και τον 

επιθυμητό τρόπο ασφα-

λούς ανύψωσης και εγκα-

τάστασης αλλά και την 

αμοιβή τους! 

Ανύψωση οικίσκου με γερανό 

Με κλαρκ 

Αρχικά αφαιρέστε όλα τα γωνιόκρανα. Είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα 0,4-0,5 μμ, η οποία 

είναι πολύ ευαίσθητη στις παραμορφώσεις του πλαισίου που θα συμβούν κατά την ανύψωση.  Θα 

τα ξανατοποθετήσετε χρησιμοποιώντας τις ίδιες τρύπες και βίδες μόλις εγκατασταθεί ο οικίσκος 

στην τελική του θέση. 

Υπάρχουν δύο τρόποι τοποθέτησης. 

Ο συνήθης είναι το πιάσιμο από τα πλάγια και κατέβασμα πλαγίως του φορτηγού. Το κλαρκ 

ανοίγει το δυνατόν περισσότερο τα πιρουνιά και κεντράρεται στο κέντρο βάρος του οικίσκου. 

Πρέπει τα πιρούνια να εξέχουν  τουλάχιστον 25 εκατοστά  του κέντρου  βάρους άρα  προϋποθέτει 

μακριά πιρούνια ή προεκτάσεις. 10 εκ πριν το άκρο τους τοποθετήστε μια εγκάρσια ισχυρή δοκό 

μήκους τέτοιου ώστε να πιάνει με ασφάλεια τις 2 κεντρικές τραβέρσες. Ανασηκώστε την πουμα 

ελαφρά. Αν οι πίσω γωνίες ανασηκωθούν είναι ασφαλές να συνεχίσετε. Αλλιώς επιμηκύνετε τα 

πιρούνια και ξαναδοκιμάστε. Η ανύψωση με κλαρκ προϋποθέτει πολύ ισχυρό μηχάνημα και ικανό 

χειριστή γιατί το κέντρο βάρος του οικίσκου είναι πολύ έξω από το κλαρκ με αποτέλεσμα να 

δημιουργεί ροπή την οποία συνήθως τα κλαρκ δεν είναι φτιαγμένα να αντέχουν. Για παράδειγμα, 

ένας οικίσκος βάρους 500 kg φάρδους 3 μ.  με κέντρο βάρους 1,5 μέτρο ισοδυναμεί με ένα 

σύνηθες φορτίο 1250 κg φορτωμένο σε ευρωπαλέτα !  

Ο τρόπος ανύψωσης μεγάλων και πολύ μεγάλων οικίσκων είναι ο ακόλουθος και το κατέβασμα 

γίνεται από την πίσω πλευρά του φορτηγού.  Καθώς ο οικίσκος είναι φορτωμένος στο φορτηγό, ο 

χειριστής του κλάρκ ανασηκώνει την μπροστά πλευρά και τοποθετεί ανάμεσα στον οικίσκο και την 

καρότσα μεταλλικό σωλήνα τουλάχιστον Φ100Χ4mm, περίπου στην μέση του οικίσκου.  Ο 

σωλήνας πρέπει να υπερκαλύπτει το φάρδος του οικίσκου, και να προεξέχει από τις δυο πλευρές 

τουλάχιστον 25 εκ. Μετακινεί το κλαρκ στην πίσω πλευρά του φορτηγού και οριζοντιώνοντας τον 

οικίσκο τον τραβάει προς τα πίσω. Πρέπει συνεχώς να ελέγχει ότι ο σωλήνας είναι παράλληλος 

στην μικρή πλευρά του οικίσκου κατά την κίνηση και ότι δεν θα τραβήξει τόσο πολύ ώστε να πέσει 

η μπροστά πλευρά από το φορτηγό. Όταν η μπροστά πλευρά έρθει 1 μέτρο από το τελείωμα της 

καρότσας, ακουμπάει τον οικίσκο σε τάκους και ξαναέρχεται στην αρχική θέση του στην μπροστά 

πλευρά του οικίσκου και την οποία ανασηκώνει ώστε να μπορέσει να φύγει το φορτηγό.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική και συνίσταται σε πολύ έμπειρους χειριστές 

όταν δεν υπάρχει τρόπος να κατεβεί ο οικισκος με γερανό. Τελικά, ο οικισκος τοποθετείται στο 

σημείο με την χρήση δυο κλαρκ μπρος κα πίσω ή συνδυασμό παλετοφόρων και κλάρκ.. 

Ανύψωση οικίσκου με κλαρκ από τα πλάγια 



Ανύψωση οικίσκου με κλαρκ από πίσω 

Συναρμολόγηση 
Ο αποσυναρμολοηγημένος οικίσκος είναι μια δυνατότητα του εργοστασίου μας που σας εξοικονομεί κόστος μεταφοράς. Συνηθίζεται 
σε μεγάλες παραγγελίες προς το εξωτερικό όπου τα μεταφορικά κόμιστρα είναι ιδιαιτέρως ακριβά. Για την συναρμολόγηση 
απαιτείται εκπαίδευση αλλά και γενική κατανόηση των κανόνων της κατασκευής.  Με αυτό τον τρόπο θα παραλάβετε το προϊόν 
περίπου στο 1/3 του όγκου του. Δηλαδή αν για την μεταφορά του συγκροτήματος σας απαιτούνταν τρία φορτηγά, τώρα θα 
χρειαστείτε μόλις ένα!  Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα. 

Αρχικά τοποθετείστε το πάτωμα του οικίσκου στην επιθυμητή τελική θέση. Να σηκώνετε το πάτωμα μόνο από τις λαπάτσες 
έδρασης και ποτέ από τις ντίζες! Μπορείτε να το πιάσετε από κάτω με κλαρκ! Ανυψώνετε τις πλευρές του οικίσκου  και τις 
τοποθετείτε βάσει του σχεδίου επάνω στην βάση.  Κάθε πλευρά έχει  τουλάχιστον τρεις οπές Φ16 κάτω και τρεις επάνω. Η 
ανύψωση γίνεται χρησιμοποιώντας τις οπές της άνω πλευράς  περνώντας  μια ή περισσότερες μάπες Μ14 . Οι κάτω οπές  πρέπει 
να μπουν στις αντίστοιχες ντίζες Μ14 που εξέχουν από την βάση. Σφίγγετε έπειτα χρησιμοποιώντας παξιμάδια και ροδέλες που 
περιέχονται στην συσκευασία. Μεταξύ τους οι πλευρές ενώνονται με κοχλία Μ14Χ170  με 2 ροδέλες και παξιμάδι.  Στην συνέχεια με 
τον ίδιο τρόπο τοποθετείστε την οροφή. Κάποιες από τις ντίζες είναι μακρύτερες από τις άλλες ώστε να χρησιμεύσουν σαν οδηγοί. 
Όλες οι πλευρές, οι βάσεις και η οροφή έχουν γράμματα ώστε να γνωρίζετε βάσει σχεδίου που είναι η θέση τους. Έπειτα αφού 
σφίξετε καλά την κατασκευή τοποθετείτε στις κολώνες τις γωνίες 100Χ100Χ10 με αυτοδιάτρητες βίδες  Μ6.3Χ80 ποιότητα 10.20  
για να αποκτήσει η κατασκευή δυσκαμψία.  Τέλος θα πρέπει να τοποθετήσετε τα γωνιόκρανα εσωτερικά και εξωτερικά του 
οικίσκου. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί με ένα μικρό πινελάκι να ρετουσάρετε τυχόν γδαρσίματα που έχουν προκληθεί από την 
μεταφορά. 

Βάσεις, οροφές και πλαϊνά αποσυναρμολογούμενου οικίσκου  



Ορθή τοποθέτηση  και αγύρωση οικίσκου  

Τοποθέτηση 
Ο οικίσκος προτείνεται να τοποθετείται σε στέρεη επίπεδη βάση που προεξέχει τουλάχιστον 0,5 

μ περιμετρικά του οικίσκου, ελαφρώς κυρτή προς όλες τι διευθύνσεις ώστε να αποφεύγεται η 

συγκέντρωση βρόχινου ύδατος κάτω από την κατασκευή. Η βάσει να είναι οπλισμένη πάνω κάτω 

τουλάχιστον με #Φ5/10. Στην βάση αυτή να έχουν αφεθεί αναμονές ρεύματος, ύδατος και 

αποχέτευσης στις κατάλληλες θέσεις.  

Μόλις ο  οικίσκος έρθει στην επιθυμητή θέση του, ανοίξτε τρύπες φ14 και χτυπήστε καρφωτά 

εκτονούμενα αγκύρια σε όλες τις μεταλλικές λαπάτσες πάκτωσης. Τα αγκύρια προτείνεται να 

είναι ποιότητας 8.8 και διάστασης Μ14Χ170.  

Αμέσως τοποθετήστε αυτοδιάτρητες εξάγωνες βίδες ποιότητας 10.22  και διάστασης Μ6.3Χ

(παχος πάνελ οροφής +6 εκ.) σε απόσταση πάχος πάνελ πλευρας+4 εκ. από την έσω πλευρά 

της υδροροής ώστε να ασφαλίσετε την αποσπώμενη οροφή από υφαρπαγή ή άνοιγμα. 

Έπειτα, τοποθετήστε τα γωνιόκρανα . Αν αυτά κάπου φουσκώνουν, βάλτε μικρούς αποστάτες 

ανάμεσα στο μπετό και τον οικίσκο ώστε αυτός να σηκωθεί μερικά χιλιοστά σε εκείνη την θέση 

μέχρι να τεντωθούν 

Αδειούχος εγκατάστασης ηλεκτρολόγος και υδραυλικός να συνδέσουν τον οικίσκο με την 

παροχές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.  

Τέλος, κάντε τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις στα κουφώματα ώστε να είναι λειτουργικά. 

Τοποθέτηση γωνιοκράνων και αγκύρωση οικίσκου 

Εργαλεία 
 
Για την εγκατάσταση του οικίσκου 
συνήθως θα χρειαστείτε μερικά από 
τα παρακάτω : 
 
Για την Μεταφορά και την ανύψωση : 

 Πινακίδες Κοκκινόασπρες πινα-

κίδες 50Χ50 και φάρο 

 Ιμάντες πρόσδεσης 2 τν 

 Ιμάντες ανύψωσης 2 τν 

 Ναυτικά κλειδιά Μ14 

 Μάπες Μ14 

 
Για την ένωση των οικίσκων 

 Γαλλικά κλειδιά ΝΟ 24, ΝΟ 22, 

ΝΟ 17. 

 Καρυδάκι ΝΟ 24 ΝΟ 22, ΝΟ 17 

με καστάνια 
 
Για την αγκύρωση 

 Δράπανο  

 Αρίδα μπετού Μ14  

 4 Εκτονούμενα αγκύρια 

Μ14Χ170 / μονάδα 

 Αρίδα Μετάλλου Μ16 

 Τροχό  κοπής μετάλλων 

 Σκύλα 

 Τάκους 1-20 mm 

 
Για τα γωνιόκρανα 

 Ψαλίδι λαμαρίνας 

 Σέγα 

 Βιδολόγο 

 
Για τα υδραυλικά 

 Κάβουρα  

 Γαλλικό Κλειδί 

 2 τρελά 1/2’’ θηλυκά 

 
Για τα ηλεκτρολογικά 

 Δοκιμαστικό κατσαβίδι, 

 Κόφτη καλωδίων  

 Πένσα 

 Μονωτική ταινία 

 Φις Θηλυκό 3Χ32 Α 

 
Για τα ρετουσαρίσματα 

 Ρολό 

 Πινέλο 

 Σκάφη 

 Χρώμα και Διαλυτικό  

 
Για τις μονώσεις 

 Πιστόλι σιλικόνης 

 Πολυουρεθανκή μαστίχη για την 

οροφή με αστάρι 

 Σιλικόνη για τα παράθυρα και τα 

υδραυλικά 
 
Για τα κουφώματα 

 Σειρά Αλεν   

 Τετράγωνο κατσαβίδι 



Ορθή τοποθέτηση  και αγύρωση  συγκροτήματος οικίσκου  

Ένωση συγκροτήματος 
Ο οικίσκος προτείνεται να τοποθετείται σε στέρεη επίπεδη βάση που προεξέχει 

τουλάχιστον 0,5 μ περιμετρικά του οικίσκου, ελαφρώς κυρτή προς όλες τι διευθύνσεις 

ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση βρόχινου ύδατος κάτω από την κατασκευή. Η 

βάσει να είναι οπλισμένη πάνω κάτω τουλάχιστον με #Φ5/10. Στην βάση αυτή να έχουν 

αφεθεί αναμονές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης στις κατάλληλες θέσεις.  

Μόλις ο  οικίσκος έρθει στην επιθυμητή θέση του, ανοίξτε τρύπες φ14 και χτυπήστε 

καρφωτά εκτονούμενα αγκύρια σε όλες τις μεταλλικές λαπάτσες πάκτωσης. Τα αγκύρια 

προτείνεται να είναι ποιότητας 8.8 και διάστασης Μ14Χ170.  

Αμέσως τοποθετήστε αυτοδιάτρητες εξάγωνες βίδες ποιότητας 10.22  και διάστασης 

Μ6.3Χ(παχος πάνελ οροφής +6 εκ.) σε απόσταση πάχος πάνελ πλευρας+4 εκ. από 

την έσω πλευρά της υδροροής ώστε να ασφαλίσετε την αποσπώμενη οροφή από 

υφαρπαγή ή άνοιγμα. 

Έπειτα, τοποθετήστε τα γωνιόκρανα . Αν αυτά κάπου φουσκώνουν, βάλτε μικρούς 

αποστάτες ανάμεσα στο μπετό και τον οικίσκο ώστε αυτός να σηκωθεί μερικά χιλιοστά 

σε εκείνη την θέση μέχρι να τεντωθούν 

Αδειούχος εγκατάστασης ηλεκτρολόγος και υδραυλικός να συνδέσουν τον οικίσκο με 

την παροχές ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης.  

Τέλος, κάντε τις απαραίτητες μικρορυθμίσεις στα κουφώματα ώστε να είναι λειτουργικά. 

Προσοχή! Αν Ο οικίσκος σας είναι αποσυναρμολογούμενο συγκρότημα  θα πρέπει 

πρώτα  να συναρμολογήσετε τις μονάδες και μετά να τις ενώσετε. Μην δοκιμάσετε να 

ενώσετε τις μονάδες μερικώς ή ολικώς αποσυναρμολογημένες! 

Σε συγκροτήματα που δεν έχουν κολώνες στην ένωση θα χρειαστείτε  σωλήνα Φ48 με 

δυο βίδες σκαλωσιάς επάνω και κάτω ώστε να έρθουν οι δοκοί των οροφών στην ίδια 



Απόσπαση οροφής οικίσκου 

Απόσπαση οροφής 

 

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. Για την σωστή απόσπαση της, αλλά και επανατοποθέτησή της, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

Προ της ανυψώσεως αφαιρέστε την τροφοδοσία ρεύματος του οικίσκου & ξεσυνδέστε όλα τα ηλεκτρολογικά της οροφής. Θα πρέπει 

τυχόν καλώδια που διέρχονται κάτω από δοκούς να ξεσυνδεθούν από μια άκρη. Να έχετε στο νου ότι ουσιαστικά τα πάνελς της 

οροφής και η υδρορροή θα είναι αυτά που θα ανυψωθούν και οι δοκοί που βλέπετε εσωτερικά θα παραμείνουν. Οπότε οτιδήποτε θα 

ενοχλήσει πρέπει να ξεσυνδεθεί. 

Ανεβείτε με προσοχή στην οροφή, γιατί είναι πιθανό, λόγω της υγρασίας, να γλιστράει και με κλειδί Ν013 ξεσφίξτε και αφαιρέστε τους 

κοχλίες της Β σειράς με καλύπτρα διαφορετικού χρώματος από την οροφή. 

Αφαιρέστε από την οροφή τυχόν αντικείμενα που προσθέτουν βάρος. 

Περάστε ιμάντες 2tn στις κατεβασιές και ασφαλίστε με σίδερο διατομής τουλάχιστον Φ10. Οι ιμάντες ενώνονται όλοι μαζί με ναυτικό 

κλειδί. Οι ιμάντες πρέπει να έχουν τέτοιο μήκος ώστε να σχηματίζουν τουλάχιστον γωνία 45 μοιρών όταν η οροφή θα ανυψωθεί.  Δέστε 

κάπου σε αυτήν ένα σχοινί, για να μπορείτε να την  κατευθύνετε όσο αυτή θα βρίσκετε στον αέρα. 

Ανασηκώστε ελαφρά και ελέγξτε ξανά μέσα από το οικίσκο μήπως κάτι εμποδίζει και χρειάζεται να απομακρυνθεί. 

Βγάλτε όλους τους παρευρισκόμενους από τον οικίσκο και κλειδώστε την πόρτα ώστε να μην μπορεί κάποιος να εισέλθει. 

Τελικά σηκώστε την οροφή και τοποθετήστε την κάτω με ασφάλεια. Για την επανατοποθέτησή της ακολουθήστε ανάποδα τα 

παραπάνω βήματα. Προσέχετε για τσαλάκωμα της άνω άκρης των πάνελς και των κατακόρυφων γωνιοκράνων κατά την 

επανατοποθέτηση.  

Μην ξεχάσετε να την ασφαλίσετε τοποθετώντας τουλάχιστον 4 αυτοδιάτρητες βίδες, εξάγωνες, ποιότητας 10.22  πάχους 6.3 mm και 

μήκους πάχος πάνελ οροφής συν 6 cm σε απόσταση από την έσω πλευρά της υδρορροής ίση με πάχος πλευρικού πάνελ συν 4 cm! 



Επικοινωνία 

Αν θέλετε περισσότερες 

πληροφορίες ή οδηγίες, 

μη διστάσετε να μας   

τηλεφωνήσετε. Πολλές 

από τις παραπάνω προ-

τεινόμενες συμβουλές δεν 

υποκαθιστούν την γνώση 

και την εμπειρία που 

προκύπτει από την συνε-

χή ενασχόληση εξειδικευ-

μένου προσωπικού με τα 

θέματα αυτά οπότε πριν 

από οποιαδήποτε ενέρ-

γεια που θεωρείτε ότι δεν 

είστε απολύτως σίγουροι 

ότι γνωρίζετε πώς να την 

εκτελέσετε με ασφάλεια, 

σας συνιστούμε να επι-

κοινωνήσετε μαζί μας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι οδη-

γίες αυτές ενδεχομένως 

δεν είναι  πλήρεις και δεν 

εγγυόνται κατά ανάγκη 

αποφυγή των οιοδήποτε 

προβλημάτων μπορούν 

να προκύψουν. Αποτε-

λούν μια προσπάθεια 

πρόληψης και επίλυσης 

των περισσότερο συνηθι-

σμένων!  

 

Oikiskos 

Βενιζέλου 56 

Θεσσαλονικη 

ΤΚ 54631 

info@oikiskos.com 

+30 2310 239 349 

Επισκεφθείτε μας στο 

web, στη διεύθυνση 

www.oikiskos.com 

Καθάρισμα οικίσκου πριν την παράδοση 

Συντήρηση 
 

Για την σωστή συντήρηση του οικίσκου σας, παρακαλούμε ακολουθήσετε τις παρακάτω 

χρήσιμες συμβουλές: 

Να ελέγχετε τακτικά τις υδρορροές για τυχόν συσσώρευση χώματος ή  φύλλων τα οποία 

πρέπει επιμελώς να απομακρύνετε. 

Να μην κρεμάτε φορτία από τα πάνελς ή κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον οικίσκο. 

Τα πάνελς καθαρίζονται με απλό πανί ελαφρά βρεγμένο. Μην χρησιμοποιείτε χημικά η 

διαλύτες. 

Να μην βρέχετε το πάτωμα όταν καθαρίζετε με πολύ νερό αλλά το σφουγγάρισμα να γίνετε 

με στραγγισμένη σφουγγαρίστρα. Η υπόβαση, εκτός από τους χώρους υγιεινής ή από ειδική 

παραγγελία δική σας, δεν είναι ανθηρή, και ως εκ τούτου μόνιμη υγρασία ή πιθανή εισροή 

υδάτων θα την καταστρέψει σταδιακά προκαλώντας φουσκώματα. 

Τυχόν σκουριές ή ξεφλουδίσματα πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα. Τρίψτε με ψιλό 

γυαλόχαρτο πριν την βαφή! 

Να αντικαθιστάτε τις σιλικόνες στα κουφώματα εφόσον δείτε ότι έχουν καταστραφεί για να 

εμποδίσετε εισροή ομβρίων. 

Σε όλους τους οικίσκους αλλά ιδιαιτέρως σε αυτούς που έχουν μεγάλα ανοίγματα, μεγάλες 

περσίδες, μεγάλα παράθυρα, δίφυλλες πόρτες, πόρτες ανοιγόμενες προς τα έξω, θα πρέπει 

να παραμένουν κλειστά σε ανέμους εντάσεως μεγαλύτερης των 5 BEAUFORΤ. 

Σε περίπτωση χιονιού περισσότερου των αντοχών του οικίσκου σας  θα πρέπει να εκτελείται 

αποχιονισμός στην οροφή. Ειδικά όταν αυτό μετατρέπεται  σε πάγο που ζυγίζει 

περισσότερο.  

Τέλος να μην τοποθετούνται εντός του οικίσκου φορτία που υπερβαίνουν το ανωτέρα 

επιτρεπόμενα όρια  αντοχής του δαπέδου σας. 


