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ΣΤΕΛΜΕΚ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

Η ΖΩΗ ΣΑΣ
ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
Η REGAL ESTATES ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΘΕΩΡΟΥΣΑΤΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.
Κάθε τι που επιλέξαµε, το επιλέξαµε για
να παίξει βασικό ρόλο σε αυτό που εµείς
αποκαλούµε δια βίου εγγύηση ποιότητας.
Αρχιτεκτονικές καινοτοµίες, καινούργια
υλικά δόµησης, ολική εξυπηρέτηση
αναγκών µε πρόνοιες για κάθε πρόνοια,
σηµερινή ή µελλοντική, στρατηγική επιλογή
τοποθεσίας για αύξηση της αγοραστικής
επένδυσης σε πιθανότητα µεταπώλησης
και κυρίως εξασφάλιση µιας άνετης
διαβίωσης.

Μια τέλεια ζωή… για µια ζωή!

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ∆Ε ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ. ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΕ ∆ΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
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ΟΙ ∆ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΛΜΕΚ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ.

Υ

ΛΕΩΦ. ΗΡΩΩΝ

Πρόκειται για µια περιοχή νέα, µε µεγάλη
ανάπτυξη και υποδοµές, ήσυχη και ασφαλής,
µόλις 5 χιλιόµετρα από το κέντρο της
Λευκωσίας.
Είναι ένας σύγχρονος ∆ήµος που χαρακτηρίζεται
από σηµαντικές επενδύσεις σε πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες.
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ΚΟΜΒΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
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Στην περιοχή βρίσκονται µεγάλα πάρκα, το
εµπορικό κέντρο Mall of Engomis, υπεραγορές,
σχολεία και το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας.

ΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ
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ΟΡΟΦΟΣ
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ΕΜΒΑ∆Ο ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1

1

2

ΕΜΒΑ∆Ο ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2

Εµβαδό γης τεµαχίου (Κ1)

271 m²

Εµβαδό γης τεµαχίου (Κ1)

274 m²

Ωφέλιµο εµβαδό ισογείου

97,5 m² (συµπεριλαµβάνεται 7 m² αποθήκης & µηχανοστάσιο)

Ωφέλιµο εµβαδό ισογείου

97,5 m² (συµπεριλαµβάνεται 7 m² αποθήκης & µηχανοστάσιο)

Ωφέλιµο εµβαδό ορόφου

108,5 m²

Ωφέλιµο εµβαδό ορόφου

109 m²

Εµβαδό καλυµµένου Χώρου Στάθµευσης

19 m²

Εµβαδό καλυµµένου Χώρου Στάθµευσης

19 m²

Εµβαδό καλυµµένης βεράντας

16 m²

Εµβαδό καλυµµένης βεράντας

16 m²

Εµβαδό στεγάστρου Εισόδου

5 m²

Εµβαδό στεγάστρου Εισόδου

5 m²

Συνολικό Εµβαδό Κατοικίας

246 m²

Συνολικό Εµβαδό Κατοικίας

246,5 m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΥΟ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΛΜΕΚ).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ανέγερση δύο ανεξάρτητων κατοικιών στην περιοχή
ΣΤΕΛΜΕΚ, Λακατάµια (Αρ.Εγγραφής 0/5299, Αρ.Τεµ.
570, Φ/Σχέδιο. --/2-227-389).
Για την κατασκευή των 2 κατοικιών θα χρησιµοποιηθούν
τα καλύτερα κατασκευαστικά υλικά της αγοράς και θα
επιβλέπονται από τους: Αρχιτέκτονα, Πολιτικό µηχανικό,
Μηχανολόγο και τον Ηλεκτρολόγο µηχανικό.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Ο σκελετός της κάθε κατοικίας θα κατασκευασθεί από
οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια και τους
στατικούς υπολογισµούς. Η όλη κατασκευή θα γίνει µε
βάση τους αντισεισµικούς κανονισµούς και µε τους
νέους ευρωκώδικες.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι κατασκευασµένοι µε
διάτρητα τούβλα πλάτους 25 εκατοστών, 2 χέρια σουβά
και µε εξωτερική επένδυση εξηλασµένης πολυστερίνης 5
εκατοστών. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι κατασκευασµένοι
µε διάτρητα τούβλα, άριστης ποιότητας, µε πάχος 10 εκ.

ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Οι κατοικίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές µόνωσης
και θερµοµόνωσης που απαιτούνται για απόκτηση
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Α’, σύµφωνα µε
την νέα νοµοθεσία από 1/1/2017. Στους δοκούς εξωτερικά
υποστυλώµατα θα τοποθετηθεί εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 5 εκατοστών.
Η οροφή της οικοδοµής γίνεται µε επίπεδη πλάκα
µπετόν, η οποία µονώνεται µε 80 χιλιοστά εξηλασµένης
πολυστερίνης. Επίσης θα τοποθετηθεί για υγροµόνωση
screed ρύσεων 80 χιλ., ασφαλτόπανο 4 χιλ. µε γύρισµα
στο στηθαίο και λευκά χαλίκια 5 εκατοστών.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Στους εσωτερικούς χώρους θα γίνουν 2 χέρια σοβάς και
1 χέρι finish της PELETICO.
Στους εξωτερικούς θα γίνουν 2 χέρια σουβάς, 5 εκατοστά
εξηλασµένη πολυστερίνη και 3ο χέρι superplast της
PELETICO.

ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ
Εσωτερικά θα γίνει 1 χέρι stabilizer για προστασία από τις
υγρασίες και 3 χέρια µπογιά emulsion χρώµατος άσπρου.
Εξωτερικά θα γίνει 1 χέρι stabilizer και 3 χέρια µπογιά
(Santex).

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΙΧΩΝ
Το πάτωµα στο σπίτι εσωτερικά και στην εξωτερική αυλή
θα είναι από κεραµικό µαζί µε την τσεκολατούρα µε αξία
αγοράς €30/τ.µ. (βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων).
Μπάνια και τουαλέτες θα επενδυθούν µε κεραµικό αξίας
€30/τ.µ και η επένδυση στους τοίχους θα είναι µέχρι το
ταβάνι.
Η εσωτερική σκάλα θα επενδυθεί από βιοµηχανικό
µάρµαρο συνολικής αξίας €1,500.
Το πάτωµα στο χώρο στάθµευσης (βάση αρχιτεκτονικού
σχεδίου) θα είναι επενδυµένο από κεραµικό αξία αγοράς
€20/τ.µ.

τεχνογρανίτη, συνολικής αξίας €2,300, µαζί µε την
τοποθέτηση.
δ) Θα τοποθετηθούν γκαρνταρόµπες και ντουλάπια
(σε δωµάτια, µπάνια και διάδροµο ορόφου), βάση
αρχιτεκτονικού σχεδίου, συνολικής αξίας €7,700.
*Σηµείωση: Θα χρησιµοποιηθεί MELAMINE σε όλη τη
ξυλεία της οικίας – (8) Μεσόθυρες, πάγκος / πόρτες
κουζίνας και πόρτες των ερµαριών/γκαρνταρόµπας.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ/ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
α) Τα αλουµίνια για θύρες και παράθυρα, θα είναι
θερµοµονωτικά χρώµατος silver, βάση αρχιτεκτονικών
σχεδίων, αξίας αγοράς €12,000.
β) Η θύρα εισόδου θα είναι θερµοµονωτική συνολικής
αξίας €1,500 µαζί µε την τοποθέτηση.
γ) Στην όψη της κάθε κατοικίας θα τοποθετηθεί HPL
Panel, βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ο αγοραστής
θα έχει την επιλογή στον όροφο για τοποθέτηση
εξωτερικού Blind.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ & ΚΑΓΚΕΛΑ
Η καγκελόπορτα εισόδου θα είναι µονή, αξίας €250,00.
Η καγκελόπορτα στον χώρο στάθµευσης θα είναι αξίας
€600,00
Το κάγκελο στη βεράντα κουζίνας θα είναι αξίας
€320,00
Στις 3 πλευρές της κάθε οικίας θα χτιστεί τοίχος ύψους
1,20µ (τύπου fair face), βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων.

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Το ποσό πρόνοιας για τα είδη υγιεινής περιλαµβανοµένου
τις γούρνες και τα µίξερ (τύπου Grohe) θα είναι στις
€3,500 ευρώ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η κατοικία θα διαθέτει πρόνοια διασωλήνωσης για
κεντρική θέρµανση για σώµατα τοίχου, βάση
µηχανολογικών σχεδίων.

α) Θα τοποθετηθούν (8) µεσόθυρες, βάση
αρχιτεκτονικού σχεδίου, αξία αγοράς µαζί µε την
τοποθέτηση €300/τεµ.
β) Η υποχρέωση της εταιρείας στην κουζίνα θα είναι
συνολικής αξίας €3,000 µαζί µε την τοποθέτηση
(βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων).
γ) Τα καπάκια των πάγκων της κουζίνας θα είναι από

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α) Θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και κανονισµούς
της ΑΗΚ και σύµφωνα µε το πρότυπο BS 7671:2008
+ Α3:2015 17η έκδοση, όπου παρέχει προστασία
έναντι ηλεκτροπληξίας σε κάθε κύκλωµα της
εγκατάστασης.
β) Η οικία θα παρέχει Σύστηµα Θυροτηλεόρασης,
πρόνοια Συστήµατος Αντικλεπτικού και 6 σηµεία για
πρόνοια Συστήµατος Κλειστού Κυκλώµατος
Τηλεόρασης (CCTV).
γ) Η οικία θα παρέχει Σύστηµα Τηλεοπτικής Λήψης για
τα κυπριακά κανάλια, καθώς επίσης και Σύστηµα
∆οµηµένης Καλωδίωσης για σύνδεση µε το διαδίκτυο
µέσω πριζών.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών µε σύστηµα net metering
3Kw µέχρι λειτουργίας.

ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Θα κατασκευαστεί ψησταριά στον εξωτερική αυλή της
οικίας, βάση αρχιτεκτονικού σχεδίου.

AIR-CONDITION
Στο ισόγειο της κατοικίας θα εγκατασταθεί 1 concealed
ceiling unit µε σχάρες σε κατασκευή ψευδοταβανιού και
1 split unit. Στα υπνοδωµάτια ορόφου θα εγκατασταθούν
πλήρως οι (4) συσκευές air condition (split unit), βάση
µηχανολογικών σχεδίων.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ & ΚΟΥΖΙΝΑ

β) Στην οικία θα τοποθετηθεί πρόνοια για Σύστηµα
Κεντρικής Σκούπας σε (5) σηµεία, βάση των
µηχανολογικών σχεδίων.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα 250
λίτρων και ντεπόζιτο 2,500 λίτρων.
Θα εγκατασταθεί πιεστικό σύστηµα για ολόκληρη την
κατοικία.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α) Θα γίνει εγκατάσταση σύµφωνα µε τα µηχανολογικά
σχέδια, το σύστηµα Pipe in Pipe.

Σηµειώσεις
1) Στις πιο πάνω τιµές των τεχνικών όρων
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α
2) Στις επιπρόσθετες εργασίες θα χρεώνεται και
ο Φ.Π.Α 19%
3) Όλα τα υλικά θα προµηθεύονται από συνεργάτες της
εταιρείας.

ΤΙΜΕΣ
Κατοικία 1, €339,500 + ΦΠΑ
Κατοικία 2, €341,500 + ΦΠΑ

KCS A REGAL ESTATE S LTD
Tel:
7000 1060
Email:
info@regalestates.com.cy
Address: Τ.Θ. 14504, CY 2682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

