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Μήκος : 5.30
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

 17

3 Δωμάτια 
2 Λουτρά
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα

Μήκος : 12.40 
Πλάτος : 6.60 
Υψος : 3.00 

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 και 6700
με θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

Διαστάσεις KUBUS ΒεράνταΧώροι : 
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Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Μήκος : 12.20  
Πλάτος : 6.60
Υψος : 3.00 

2 Δωμάτια
Λουτρό
Σαλόνι 
Κουζίνα
Βεράντα

Διαστάσεις KUBUS ΒεράνταΧώροι : 
Μήκος : 12.20
Πλάτος : 3.30
Υψος : 3.00 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



KUBUs

aura V2

aura V2

2 Δωμάτια 
2 Λουτρά
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα

Μήκος : 6.25m.
Πλάτος : 8.00m
Υψος : 3.00 

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 και 6700
με θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια -ηλεκτρικά
στόρια  αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

50 29

Μήκος : 9.50
Πλάτος : 3.00 
Υψος : 3.00 

 KUBUS Βεράντα 2Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

future engineering

Μήκος : 6.35
Πλάτος : 3.00 
Υψος : 3.00 

Βεράντα 1

19

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

BAL I
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Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
  Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
 Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
2 Δωμάτια
Λουτρό 
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα 

Μήκος : 6.60
Πλάτος : 6.60 
Υψος : 3.00 

Διαστάσεις KUBUS Βεράντα Χώροι : 

Μήκος : 6.60
Πλάτος : 3.00 
Υψος : 3.00 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



KUBUs
future engineering

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

NOMAD

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -    κρεμαστή
λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και πλακάκι από
γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια αλουμινίου με
μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που
αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  53 7

2 Δωμάτια
Λουτρό 
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα 

Μήκος : 8.00
Πλάτος : 6.60 
Υψος : 3.00 

Διαστάσεις KUBUS Βεράντα Χώροι : 

Μήκος : 4.00
Πλάτος : 1.80
Υψος : 3.00 



KUBUs
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -    κρεμαστή
λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και πλακάκι από
γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια αλουμινίου με
μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ, που
αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

future engineering 1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  35 

Μήκος : 6,60
Πλάτος : 6,60
Ύψος : 3.00 

Δωμάτιο
Λουτρό
Σαλόνι
Κουζίνα
Βεράντα 

Διαστάσεις KUBUS Βεράντα: Χώροι : 
Μήκος : 3.00
Πλάτος : 3.00
Ύψος : 3.00 

Cocoon

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr
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Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1 υπνοδωμάτιο 
Λουτρό
Σαλόνι
Κουζίνα
Βεράντα

Μήκος 12.20 
Πλάτος 6.30 
Υψος : 3.00 

Διαστάσεις KUBUS ΒεράνταΧώροι
Μήκος : 12.20
Πλάτος : 3.00
Υψος : 3.00  

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr
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Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δωμάτιο  
Λουτρό 
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα 

Μήκος : 10.0
Πλάτος : 6.60 
Υψος : 3.00 

Διαστάσεις KUBUS Βεράντα Χώροι
Μήκος : 10.0
Πλάτος : 3.00 
Υψος : 3.00 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr
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Εξοπλισμός 

Μήκος : 2.00
Πλάτος : 3.80
Υψος : 3.00 

 7,5

Υπνοδωμάτιο  
Λουτρό
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα

Μήκος : 5.40
Πλάτος : 3.80 
Υψος : 3.00 

  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 και 6700
με θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα σύνδεσης 
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

Διαστάσεις KUBUS ΒεράνταΧώροι : 

KUBUs
future engineering

K Y O T O

KUBUs
future engineering

K Y O T O



Αρχιτεκτονική
Προεξοχή  0,40 εκ.

1 υπνοδωμάτιο η 2 δωμάτια - Λουτρό- Σαλοκουζίνα
  40    -   

1 υπνοδωμάτιο  - Λουτρό - Σαλόκουζινα 
  33     -  

   27     -  

   20     -  
ενιαίος χώρος (Σαλόνι - Κουζίνα  - Λουτρό)

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. Εξοδα μεταφοράς - Τοποθέτησης
4. 10 χρόνια εγγύηση 
5. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ενιαίος χώρος (Σαλόνι - Κουζίνα  -  Λουτρό)

KUBUS Arch Διαστάσεις

Μήκος : 6.00μ - 12.00μ 
Πλάτος : 3.80μ 
Υψος : 3.00μ

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr
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Μήκος : 2.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00

Μήκος : 12.20 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00

Υπνοδωμάτιο
Λουτρό 
Σαλόνι
Κουζίνα 
Βεράντα    

Διαστάσεις KUBUS Χώροι

  33

Βεράντα

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια αλουμινίου
με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Μήκος : 10.00  
Πλάτος : 3.30  
Υψος : 3.00  

Eνιαίος χώρος  
Λουτρό  
Κουζίνα  
Βεράντα 

Διαστάσεις KUBUS Βεράντα Χώροι

26

Μήκος : 2.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00

  7  

studio 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

studio 



Μήκος : 6,60 
Πλάτος : 6.60 
Υψος : 3.00 

43.5

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:2 Υπνοδωμάτια
Λουτρό 
Σαλόνι 
Κουζίνα

Διαστάσεις KUBUS : Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200
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Μήκος : 12.20 
Πλάτος : 3.30
 Υψος : 3.00 

40

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για έκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελείας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Υπνοδωμάτιο 
Λουτρό 
Σαλόνι
κουζίνα 

Διαστάσεις KUBUS Χώροι

www.adel.gr
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Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μήκος : 10.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

Υπνοδωμάτιo
Λουτρό 
Σαλόνι 
Κουζίνα33

Διαστάσεις KUBUS : Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200
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Μήκος : 8.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

26.4

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Υπνοδωμάτιo
Λουτρό 
Σαλόνι 
Κουζίνα

Διαστάσεις KUBUS : Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



Μήκος : 6.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

20

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Υπνοδωμάτιo
Λουτρό 
Σαλόνι 
Κουζίνα

Διαστάσεις KUBUS : Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



Μήκος : 10,00 
Πλάτος : 6.00 
Υψος : 3.00 

60

Εξοπλισμός 
  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα 
 και πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου σειράς ELVIAL 6500 με
θερμοδιακόπτη - θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια
αλουμινίου με μόνωση - σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων
ΙΚΑ, που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:2 Υπνοδωμάτια
Λουτρό 
Σαλόνι 
Κουζίνα

Διαστάσεις KUBUS : Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr



Εξοπλισμός KUBUs
future engineering

Εξοπλισμός 

Μήκος : 12.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

40

KUBUs

KUBUs

  Πλήρης ηλεκτρολογική ,υδραυλική εγκατάσταση 
  Εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός  
 Ολοκληρωμένο μπάνιο με είδη υγιεινής της ideal standard -   
 κρεμαστή λεκάνη -   νεροχύτης από Corian - γυάλινη ντουζιέρα  και
πλακάκι από γρανίτη . 
  Laminate δάπεδο υψηλής αντoχής AC5 made in germany
  Kουζίνα  ιταλικής προελεύσεως με μηχανισμούς Blum
  Eνεργειακά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακόπτη -
θερμοανακλαστικά διπλά τζάμια - στόρια αλουμινίου με μόνωση -
σίτες  
 Προεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 Προεγκατάσταση Ηλιακού Συλλέκτη  
Περιλαμβάνεται το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ενσήμων ΙΚΑ,
που αφορούν την συγκεκριμένη κατασκευη

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1. Φάκελος μελετών για εκδοση Οικ.
Αδείας
2. Εξοπλισμό πολυτελέιας
3. 10 χρόνια εγγύηση 
4. Εργοδοτικές Δαπάνες 

* Στην τιμή δεν περιλιμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

3  Υπνοδωμάτια
2  Λουτρά 
Σαλόνι 
Κουζίνα

Χώροι : 

www.adel.gr

2310 329200

info@adel.gr

future engineering

future engineering

KUBUs
future engineering

MODULE 1
Μήκος : 6.00 
Πλάτος : 3.30 
Υψος : 3.00 

20

MODULE 2



  Ο μεταλλικός φέρον οργανισμός  που κατασκευάζεται σύμφωνα με την στατική μελέτη .Η
βαφή του μεταλλικού σκελετού γίνεται με αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών σε στρώσεις .  
Στο δάπεδο του μεταλλικού σκελετού εφαρμόζονται 2 στρώσεις αντισκωριακής
βαφής και 2 στρώσεις εποξειδικής βαφής μετάλλων για επιπλέον προστασία .

 Οι εξωτερικές όψεις θα είναι συνδυασμοί από φύλλα αλουμινίου BOND, Φυσικό η συνθετικό ξύλο ,
υψηλής ποιότητας και αντοχής που εναρμονίζονται με τα κουφώματα αλουμινίου σειράς ALUMIL S560
και ELVIAL 6500  .Τα κουφώματα είναι θερμοηχομονωτικά με θερμοδιακοπή , τζάμια  διπλής υάλωσης 4
εποχών ,θερμοανακλαστικά , συρόμενες σίτες καθώς και στόρια αλουμινίου.
Τα στόρια αποτελούνται απο φύλλα αλουμινίου με πλήρωση πολυουρεθάνης και το κιτίο ανάρτησης
τους είναι πλήρως θερμομονωμένο .Η βαφή των αλουμινίων είναι τύπος Structura, για υψηλή αντοχή 
 και ανθεκτικότητα .

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από block αυτοσβενούμενης πολυουρεθάνης σε
συνδυασμό με πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας ώστε να πετύχουμε υψηλή ενεργιακή

απόδοση αλλά ταυτόχρονα και υψυλή απόδοση στην ηχομόνωση . Με αυτόν τον τρόπο έχουμε
την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση που αφορά όλες τις εποχές και πληρεί όλες τις
απαραίτητες προυποθέσεις του ΚΕΝΑΚ. Οι εσωτερικές τοιχοποίες διαθέτουν σύστημα ξηράς

δόμησης  ULTRA BOARD για υψηλή μηχανική αντοχή σε συνδυασμό με πετροβάμβακα υψηλής
πυκνότητας. 

Εξωτερικές - Eσωτερικες Τοιχοποιίες  

Εξωτερικές όψεις -  Εξωτερικά κουφώματα

Μεταλλικός Σκελετός

Πάτωμα
Πάτωμα συστήματος Adel που προσδίδει στιβαρή κατασκευή και ηψηλή αντοχή

Οροφή
Στην οροφή τοποθετείται σύστημα Adel  με κρυφή υδρορροή για την απορροή όμβριων υδάτων 

Στο WC τοποθετείται κρεμαστή λεκάνη με εντοιχισμένο καζανάκι , ντουζιέρα χαμηλού προφίλ 
 ,βρύσες θερμομικτικές όλα εργοστασίου Ideal Standard. Στην ντουζιέρα θα τοποθετηθεί υάλινο
συρόμενο χώρισμα .Ο νεροχύτης θα κατασκευαστεί από CORIAN  στο κάτω μέρος θα υπάρχει

βοηθητικό ράφι από το ίδιο υλικό .Πάνω από τον νεροχύτη θα  τοποθετηθεί καθρέφτης καθ’ όλο το
μήκος του πάγκου  .Τα πλακίδια του WC  θα είναι γρανίτης Α ποιότητας Ιταλικών και Ισπανικών οίκων

(Αναλόγως με  το σχέδιο υπάρχει δυνατότητα για θέση πλυντηρίου μέσα στο WC ) 

Όλοι οι εσωτερικοί χώροι  θα είναι σπατουλαριστοί καθώς και οι οροφές με βαφή
πλαστικώνχρωμάτων

 BENZAMINE MOORE  .Τα πλαστικά χρώματα είναι  Α ποιότητας οικολογικά 

Δάπεδο από laminate  κατηγορίας ΑC5  υψηλής  αντοχής πάχους 8 - 10 mm γερμανικού
οίκου από μεγάλη γκάμα χρωματικών επιλογών.

Πόρτες από laminate υψηλής αντοχής και  αισθητικής και μέσα από
μεγάλη γκάμα χρωματικών επιλογών ώστε να εναρμονίζεται με το

πάτωμα 

Είδη Υγιεινής & Πλακίδια WC 

Βαφές Εσωτερικά 

Δάπεδα

Εσωτερικά Κουφώματα 

Υδραυλική Εγκατάσταση 
Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση με θερμοκολλητικούς σωλήνες ( λευκή σωλήνα) 

 γερμανικών προδιαγραφών 
όπως και προεγκατάσταση σωληνώσεων για τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση  
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με κεντρικό πίνακα- πρίζες – διακόπτες –

εγκατάσταση internet και τηλεόρασης από τις εταιρείες ABB – LEGRAND 

Τοποθετείται προεγκατάσταση για κλιματιστικές μονάδες όπου απαιτείται 

Η Κουζίνα είναι ιταλικής προέλευσης  με μηχανισμούς BLUM και χειρολαβές GOLA

Ο φωτισμός αποτελείται απο υψηλής ποιότητας φωτιστικά σώματα τόσο στις εξωτερικές
όψεις, οσο και στον εσωτερικό χώρο , απο λαμπτήρες τυπου LED χαμηλής κατανάλωσης.

Κλιματισμός 

Κουζίνα 

Φωτισμός

Τεχνική Περιγραφη 

Βαφές Εσωτερικά 
Όλοι οι χώροι  εσωτερικά θα είναι σπατουλαριστοί καθώς και οι οροφές με βαφή πλαστικών

χρωμάτων BENZAMINE MOORE
Τα πλαστικά χρώματα είναι  Α ποιότητας οικολογικά 



 

 

 

 

 

 



www.adel.gr


