ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ. 2310 234540 & 6937 356142

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MAXIMUM

Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά
 Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι του διαμερίσματος θα βαφούν με πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας.
 Οι οροφές θα βαφούν με υδρόχρωμα.
Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών
 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πριζοδιακοπτών σε όλο το διαμέρισμα τύπου Legrand ή ABB.
Πόρτα εισόδου
 Προμήθεια και εγκατάσταση θωρακισμένης πόρτας σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Με χαλύβδινη
κάσα , ελεγχόμενο άνοιγμα , κλειδαριά ασφαλείας , ανεμοφράκτης , πανοραμικό ματάκι και πολλαπλά
έμβολα.
Ανακαίνιση μπάνιου (πλήρης)









Αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στο μπάνιο.
Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση με υλικά άριστης ποιότητας.
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου – τοίχων με δυνατότητα επιλογής από μεγάλη γκάμα.
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής:
λεκάνη κομπλέ με καζανάκι
νιπτήρας
κτιστή ντουζιέρα ή ακρυλική
σετ μπαταριών και αξεσουάρ

Ανακαίνιση κουζίνας (πλήρης)
 Αποξήλωση παλαιάς κουζίνας και τοποθέτηση νέας από βακελίτη άριστης ποιότητας για 5 τρέχοντα
μέτρα μήκους.
 Περιλαμβάνει:
 Νεροχύτη , μια γούρνα – μαξιλάρι ανοξείδωτο
 Θερμομικτηκή βρύση
 Πάτο αλουμινίου στη βάση του νεροχύτη
 Πόμολα
 Απορροφητήρα inox αυτόματο συρταρωτό.
 Όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στην κουζίνα θα αντικατασταθούν με νέες.
 Νέες ηλεκτρολογικές γραμμές για την προσαρμογή των παροχών στο νέο σχέδιο της κουζίνας.
Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα.
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Τσιμεντοκονία
Αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου.
 Κατασκευή τσιμεντοκονίας πάχους 7‐8 εκ., εκεί που προϋπήρχε καρφωτό δάπεδο και πρόκειται να
τοποθετηθεί πλακάκι ή laminate.
Αντικατάσταση δαπέδων
 Το δάπεδο του διαμερίσματος θα επιστρωθεί με κεραμικά πλακίδια δαπέδου Ά διαλογής ή laminate.
 Περιμετρικά στις ακμές του δαπέδου με τον τοίχο, θα τοποθετηθεί σοβατεπί ίδιας ποιότητας με το
δάπεδο.
 Τα πλακίδια θα είναι εισαγωγής από μια μεγάλη γκάμα , επιλογής των ιδιοκτητών.
 Για την τοποθέτησή τους , θα χρησιμοποιηθεί κόλλα πλακιδίων.
Εσωτερικές πόρτες





Αποξήλωση παλαιών πορτών (3 τεμ.) και τοποθέτηση νέων απο ξυλεία laminate.
Κάσα οβάλ και πρεβάζια κουμπωτά.
Ηχομονωτικά λάστιχα περιμετρικά , πόμολα.
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 6 διαφορετικών χρωμάτων.

Εξωτερικά κουφώματα
 Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση τριών νέων συνθετικών γερμανικής προέλευσης ,
με ρολό σε λευκό χρώμα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 Πλήρες καινούργια ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε όλο το διαμέρισμα.
Θέρμανση
 Πλήρης εγκατάσταση δικτύου θέρμανσης με πίνακα ελέγχου και 4 θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ.
 Προμήθεια και τοποθέτηση ιταλικού λέβητα αερίου με θερμοστάτη χώρου.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11.500 €





Οι τιμές αφορούν διαμέρισμα περίπου 60 τετραγωνικά.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.
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