PLANIT

Κύρια Είσοδος - Main Entrance

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ
Βασική πρόθεση για τον σχεδιασμό του έργου, ήταν η χωροθέτηση των βασικών
λειτουργιών του, ώστε να προσφέρουν ιδιωτικότητα και να δέχονται ωφέλιμο ηλιασμό.
Η πορεία προς την είσοδο του κτηρίου γίνεται αξονικά του οικοπέδου, μέσα από μια
σταδιακή εισχώρηση του έξω με το έσω και καταλήγει σε ένα κεντρικό πυρήνα. Εκεί
βρίσκονται ο ανελκυστήρας και το κλιμακοστάσιο. Ο πυρήνας χωρίζει επίσης το κτίσμα σε
δύο ανεξάρτητους όγκους δημιουργώντας έτσι δύο αυτόνομα κτίσματα.
Ο ξεκάθαρος προσανατολισμός του οικοπέδου βοήθησε στο σχεδιασμό, αφού η
προστατευμένη από την οδική αρτηρία πλευρά του οικοπέδου, βρίσκεται στο νότο.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, οι χώροι που δέχονται συχνή χρήση τοποθετούνται
με μεγάλα ανοίγματα σε ξεκάθαρο νότιοπροσανατολισμό. Οι υπόλοιπες όψεις του
κτίσματος έχουν μικρά ανοίγματα, προστατεύονται από τον ανεπιθύμητο ηλιασμό ενώ
παράλληλα δημιουργούν μια ασπίδα ιδιωτικότητας.

PROJECT DESCRIPTION
When designing the project, our main purpose was to place its basic functions in such a
way so that users have privacy and enjoy the benefits of sunshine.
The passage towards the entrance of the building is made along the axis of the plot,
through a gradual movement from outside to inside ending in a central core. This is where
the lift and the staircase are located. Moreover, the core separates the building in two independent volumes, thus creating two autonomous buildings.
The plot’s clear orientation has helped the designing process since the side of the plot
which is protected by the road artery is in the south. Taking this into consideration, spaces
used often are designed with large openings in a clear south orientation. The remaining
sides of the building have small openings, are protected from unwanted sunshine and benefit from a shield of privacy.

Νοτιο ανατολική όψη - South east view
Κήπος οροφής - Roof garden

Εσωτερική όψη εισόδου - Ground floor lobby area

Εσωτερική όψη διαμερίσματος 301 - Conceptual interior view for apartment 301

Εσωτερική όψη διαμερίσματος 302 - Conceptual interior view for apartment 302

Κάτοψη Ισογείου - Ground floor

Κάτοψη 1ου ορόφου - 1st floor

Κάτοψη 2ου ορόφου - 2rd floor

Κάτοψη 3ου ορόφου - 3rd floor

FLAT NO.

Κάτοψη οροφής - Roof garden
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Τεχνικές προδιαγραφές
•

Το κτίριο είναι σχεδιασμένο ώστε να συνάδει πλήρως με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του
αντισεισμικού κώδικα.
•
Εξωτερική τοιχοποιία πάχους 25εκ. και εσωτερική τοιχοποιία πάχους 10εκ.
Επενδύσεις Πατωμάτων
•
Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσιο: Υλικό της επιλογής του αρχιτέκτονα.
•
Σαλόνι, διάδρομος & υπνοδωμάτια διαμερίσματος: Συνθετικό παρκέ αρίστης ποιότητας.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος από προκαθορισμένη συλλογή χρωμάτων.
•
Χώροι υγιεινής: Κεραμικά Πλακίδια αρίστης ποιότητας. Δυνατότητα επιλογής από
προκαθορισμένη συλλογή.
•
Κουζίνα: Στα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, κεραμικά πλακίδια.
•
Βεράντες: Προκαθορισμένος τύπος, είδος και χρωματισμός πατώματος. Επιλογής Αρχιτέκτονα.
Θερμική μόνωση & Υγρομόνωση
•
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για κάλυψη του συντελεστή θερμοπερατότητας.
Στην οροφή και στις βεράντες εφαρμόζεται ασφαλτική μεμβράνη (ψηφίδα) για υγρομόνωση.
Επιχρίσματα και Επενδύσεις τοίχων
•
Εξωτερικοί τοίχοι: τρία χέρια επίχρισμα και τρία χέρια βαφή εξωτερικής χρήσης.
•
Εσωτερικοί τοίχοι: τρία χέρια επίχρισμα και τρία χέρια βαφή εσωτερικής χρήσης.
•
Τοίχοι κουζίνας και χώρων υγιεινής: Κεραμικά πλακίδια αρίστης ποιότητας.
•
Δυνατότητα επιλογής από προκαθορισμένη συλλογή.
Ξυλουργικές εργασίες
•
Κύρια είσοδος κτιρίου: Κατασκευασμένη από συμπαγή ξυλεία και γυαλί, σύμφωνα με σχέδιο του
Αρχιτέκτονα.
•
Θύρες κοινόχρηστων χώρων: Πυρίμαχες πρεσσαριστές θύρες από m.d.f .
•
Θύρες Διαμερισμάτων: Υψηλής ποιότητας θύρες ιταλικής προέλευσης που πληρούν όλες τις
προδιαγραφές ασφάλειας και πυρός. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ προκαθορισμένων χρωμάτων.
•
Κουζίνα: Σκελετός από υδροαπωθητική μοριοσανίδα επενδυμένη με λευκή μελαμίνη. Πορτάκια
από υδροαπωθητική μοριοσανίδα επενδυμένη με συνθετικό υλικό (laminated). Δυνατότητα
επιλογής χρωματισμού.
•
Ερμάρια: Σκελετός από υδροαπωθητική μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη. Πορτάκια από
υδροαπωθητική μοριοσανίδα επενδυμένη με συνθετικό υλικό (laminated).
Δυνατότητα επιλογής χρωματισμού.

Technical Specifications
Αλουμίνια / Μεταλλικά
•
Πόρτες αποθηκών: Από μέταλλο σε χρωματισμό επιλογής του Αρχιτέκτονα.
•
Παράθυρα και Θύρες βεραντών: Από αλουμίνιο σκελετό με διπλά γυαλιά .
Εξωτερικοί Χώροι
•
Περιμετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστούν ανθώνες και χώροι πρασίνου.
•
Ηλεκτρικά κάγκελα: Στην είσοδο και στην έξοδο των χώρων στάθμευσης θα τοποθετηθούν
ηλεκτρικές καγκελόθυρες.
Είδη υγιεινής & Υδραυλικά
•
Άριστης ποιότητας είδη υγιεινής και εξαρτήματα σε όλα τα διαμερίσματα .
•
Υδραυλική εγκατάσταση τύπου «pipe in pipe» .
•
Ηλιακό θερμοσίφωνο με ντεπόζιτο νερού ενός τόνου.
•
Εγκατάσταση πιεστικού συστήματος.
Ηλεκτρική Εγκατάσταση
•
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πληροί όλους τους όρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
•
Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών με τηλεφωνικά σημεία σε όλα τα δωμάτια.
•
Κεντρικό σύστημα αντένας με σημεία παροχής σε όλα τα δωμάτια.
•
Παροχή κεντρικής σύνδεσης δορυφορικής κεραίας.
•
Εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολών σε όλα τα υπνοδωμάτια, εκτός από τα παράθυρα των
υπνοδωματίων που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου. Σε αυτά θα τοποθετηθούν
εσωτερικά ηλεκτρικές κουρτίνες - ρολά.
•
Επαρκής αριθμός σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
•
Σύστημα Εισόδου με κάρτες ασφαλείας και θυροτηλεόραση στην κύρια είσοδο του κτιρίου.
•
Αυτοματισμός φωτισμού στην είσοδο και στους χώρους στάθμευσης του ισογείου.
•
Πρόνοια για εγκατάσταση λύσης “έξυπνου διαμερίσματος” (δυνατότητα ελέγχου φωτισμού,
μηχανοκίνητων περσίδων και κουρτινών, διανομής ήχου/βίντεο κ.λ.π, με την χρήση
αυτοματισμού).
•
Πρόνοια για εγκατάσταση ενσύρματου συναγερμού (wired alarm).
•
Πρόνοια για εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών τύπου «split unit» και ηλεκτρικής θέρμανσης.
•
Πρόνοια για πλυντήριο πιάτων, ρούχων και στεγνωτήριο.
Χώροι στάθμευσης & αποθήκες
•
Κάθε διαμέρισμα έχει μια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης.

•
The building is designed to fully comply with the European regulation of the anti-seismic code.
•
External and internal walls are 25cm and 10cm thick, respectively.
Floor coverings
•
Common areas & staircase: Flooring based on architects choice.
•
Apartment living room corridors & bedrooms: Covered with quality laminate wooden floor.
Selection from a preselected range of different finishes and colours.
•
Bathroom: Covered with excellent quality ceramic tiles which can be chosen from our
pre-selected collection.
•
Kitchen: 2 and 3 bedrooms apartments: Ceramic tiles.
•
Verandas: Covered with fine mosaic tiles pre-selected by the architect of the project.
•
Parking: Will be made of reinforced concrete 12cm high.
Thermal Insulation & Water Proofing
•
Thermal insulation, according to the legal requirements. Two layers of bituminous membrane
are covering the roof and the verandas.
Wall Finishes
•
External walls: two layers of cement plaster finished with a third coat of plaster & three coats
of paint for external use.
•
Internal walls: Two layers of cement plaster, one layer of finishing plaster and three coats
of emulsion paint.
•
Kitchen, Bathroom and W.C: ceramic tiles of high quality.
Woodwork
•
Main door of the building: Door and frame made of solid wood.
•
Common Area Doors: are manufactured according to the European Standards of fire resistance
regulations.
•
Apartment doors: Italian doors conformed to safety and fire regulations.
•
The client has the option to choose from five different finishes.
•
Safety locks: All apartment front doors will have security locks.
•
Kitchen: Structure in waterproof ennobled white colour 18mm. Cupboards made of chipboard
with laminate, prostformed in different colour options.
•
Wardrobes: Structure in waterproof ennobled white colour 18mm. Cupboards made of
chipboard with laminate, prostformed in different colour options.

Aluminium/Metal
•
Storage Doors: Made of metal: colour based on architects choice.
•
Doors and windows: Double glazed with colored glass in aluminium frame.
Landscape
•
Gates: Electrical gate/sensor opening. Operated with remote control.
Sanitary & Plumbing
•
All apartments will be equipped with high quality sanitary fittings and accessories. Pipe in pipe
system is used for the plumbing installation. The building provides solar heater with one tank
(1tone).
•
Installation of pressure pump system.
Electrical Installations
•
Electrical installation is based on the regulation of the electricity authority of Cyprus.
•
Telephone lines will be installed and connection points in all the rooms.
•
A central antenna system, satellite system and TV connection points will be provided for
all the rooms.
•
Sufficient number of power points will be installed in all the areas of the apartment.
•
Security access key rings and video-intercom system at the main entrance of the building
•
Automatic lights in the entrance lobby and parking area of the building.
•
Installation of electric shutters in all bedrooms, except those which are on the building facade.
On these windows internal electric rollers will be installed.
•
Provision for a “Smart Home” solution (ability to control lighting, motorized blinds and curtains,
audio/video distribution etc, with the use of automation).
•
Provision for wired alarm.
•
Provision for air conditioning installation in the entire apartment.
•
Provision for installing storage heaters (electrical) in all apartment areas.
•
Provision for dish-washer, washing machine and dish dryer in the kitchen.
•
Provision for Internet access points.
Parking Places & Storage rooms
•
Parking Place: Each apartment has one private covered parking place.
•
Store Room: Each apartment has one private Store.

Νότια όψη - South view
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