
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ELITE ZONE είναι ζνα μεγαλεπιβολο ζργο υψθλϊν προδιαγραφϊν οικιςτικισ ανάπτυξθσ 

για τα δεδομζνα τθσ Κφπρου.  Πιο αναλυτικά, πζραν τθσ ιδιαίτερθσ εμφάνιςθσ και τθσ 

λεπτομζρειασ που ζχει δοκεί εξωτερικά και εςωτερικά του κτιρίου από τον αρχιτζκτονα, το 

κτίριο μασ χαρακτθρίηεται τόςο από τθν εργονομία αλλά και τθν ενεργειακι του απόδοςθ. 

Εκτόσ, από τισ ςυνθκιςμζνεσ παροχζσ  που παρζχει μια κλαςικι οικιςτικι ανάπτυξθ, όπωσ, 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ και αποκικθ, το ELITE ZONE κα παρζχει ςτουσ ενοίκουσ του πολλά 

παραπάνω. 

Ιδιωτικό χϊρο πλιρουσ εξοπλιςμζνου γυμναςτιριου, πάρκο – παιδότοπο, ςχεδιαςμζνουσ 

χώρουσ πράςινου και χώρουσ ςτάκμευςθσ επιςκεπτών όπωσ και χϊρουσ επαναφόρτιςθσ 

θλεκτρικών αυτοκινιτων.  

Βαςικι μασ φιλοδοξία είναι να δθμιουργιςουμε ευρφχωρεσ, μοντζρνεσ μονάδεσ ιδανικζσ 

για ιδιοκατοίκθςθ. Τα διαμερίςματα μασ, διακζτουν μεγάλα μπαλκόνια και ο ςχεδιαςμόσ 

τουσ κα επιτρζπει ςε όλεσ τισ μονάδεσ να απολαμβάνουν το φυςικό ανεμπόδιςτο φϊσ του 

θλίου, με ςυνδυαςμό τθν ατζλειωτθ κεά από οποίο όροφο και αν βρίςκεςτε. Θα ςασ 

δϊςουν μια ζξτρα αίςκθςθ ότι δεν βρίςκεςτε ςε κάποια από τα διαμερίςματα τθσ πόλθσ 

και ταυτόχρονα κα παρζχουν ιδιωτικότθτα αλλά και υψθλό αίςκθμα αςφάλειασ. Οι 

επιβλθτικζσ είςοδοι των κτιρίων διακοςμθμζνεσ με ζργα  διαφορϊν καλλιτεχνϊν, κα 

δίνουν μια ζξτρα αξία ςε όλο το προτηεκτ. 

Το κτίριο  εχει ςχεδιαςτεί απο  το ζμπειρο αρχιτεκτονικό γραφείο Ανδρζασ Βαςιλείου και ζχ

ει επιμελθκεί από τον καταξιωμζνο interior architecture designer  Άκωσ Πιλαβάκθσ ο 

οποίοσ βραβεφτθκε για το  European Property Awards Interior Designer ( Best hotel 

Interior). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχι: Η ςυγκεκριμζνθ περιοχι ζχει επιλεχκεί με γνϊμονα τθν ευθμερία και τθν άνετθ διαβίωςθ 

των κατοίκων. Στόχοσ μασ, να ανεγείρουμε ζνα κτθριακό ςυγκρότθμα ςε μια κακαρόαιμθ οικιςτικι 

ανάπτυξθ, ςε ζνα εξαιρετικό ςθμείο ςτθν Λευκωςία. Το ςθμείο επιλογισ κεωρείται ευνοϊκό  κακϊσ οι 

κάτοικοι κα ζχουν άμεςθ  πρόςβαςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ αλλά και εφκολθ διζξοδο προσ τισ άλλεσ 

πόλεισ τθσ Κφπρου. Η ςυγκεκριμζνθ περιοχι  αναπτφςςεται προοδευτικά λόγω τθσ φπαρξθσ 

φοιτθτικϊν ςχολϊν κακϊσ επίςθσ φιλοξενεί πολυςφχναςτεσ οδοφσ και εμπορικά κζντρα. Βρίςκεται εν 

ολίγοισ, ςε κοντινι απόςταςθ από όλεσ τισ υπθρεςίεσ και ανζςεισ που χρειάηεται ο ςφγχρονοσ τρόποσ 

ηωισ. Μια περιοχι ιςυχθ, δεντροφυτεμζνθ με αρκετοφσ χϊρουσ πράςινων και πάρκα θ οποία είναι 

πόλοσ ζλξθσ νζων ηευγαριϊν. Η απογευματινι περίπατοι με τα ποδιά είναι ζνα πολφ ςυχνό φαινόμενο 

ςτθ περιοχι και κακιςτοφν το κλιμα τθσ κακθμερινότθτασ πιο ευχάριςτο. 



 

 

 

ELITE 
ZONE I 

Bedrooms Internal 
Area 

Cover 
Veranda 

Uncover 
Veranda 

Roof 
Garden 

Storage 

1st Floor       

101 2 bedroom 90 21 - - 2.5 

102 1 bedroom 53 12 - - 2.5 

103 1 bedroom 48 10 3 - 2.5 

104 1 bedroom 49 14 - - 2.5 

105 GF 2 bedroom 92 34 - - 2.5 

2nd Floor       

201 2 bedroom 90 17 4 - 2.5 

202 1 bedroom 53 12 - - 2.5 

203 2 bedroom 93 25 9 - 2.5 

204 2 bedroom 94 32 5 - 2.5 

3rd Floor       

301 3 bedroom 122 20 33 - 2.5 

302 3 bedroom 163 50 29 100 2.5 

ELITE 
ZONE II 

      

101 1 bedroom 54 12 - - 2.5 

102 2 bedroom 94 25 - - 2.5 

103 2 bedroom 93 24 5 - 2.5 

2nd Floor        

201 1 bedroom 54 12 - - 2.5 

202 2 bedroom 94 25 - - 2.5 

203 2 bedroom 93 24 - - 2.5 

3rd Floor       

301 3 bedroom 138 35 10 35 2.5 

302 2 bedroom  93 24 5 36 2.5 

ELITE 
ZONE III 

      

1st Floor       

101 1 Bedroom 54 14 18 - 2.5 

102 2 Bedroom 52 18 - - 2.5 

103 2 Bedroom 50 14 19 - 2.5 

2nd Floor       

201 1 Bedroom 54 14 - - 2.5 

202 1 Bedroom 52 18 - - 2.5 

203 1 Bedroom 50 14 - - 2.5 

3rd Floor       

301 2 Bedroom 88 17 4 35 2.5 

302 2 Bedroom 85 18 4 29 2.5 

       



 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σο όλο κτιριο κα πιςτοποιθκεί με Ενεργειακι Απόδοςθ A 

ΚΕΛΕΣΟ : Ο ςκελετόσ του κτθρίου κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, βάςει τθσ 

μελζτθσ για τουσ αντιςειςμικοφσ κανονιςμοφσ και τουσ νζουσ Ευροκϊδικεσ (EUROPEAN ENGINEE 

RINGREGULATIONS).  Η κεμελίωςθ του κτθρίου κα είναι ενιαία κοιτόςτρωςθ, το ςκυρόδεμα που κα 

χρθςιμοποιθκεί κα είναι κλιπτικισ αντοχισ 37MPa τόςο ςτο κεμζλιο όςο και ςτισ κολϊνεσ. 

 

ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΑ:  Οι εξωτερικοί τοίχοι κα είναι καταςκευαςμζνοι  από τοφβλα και κα επενδυκοφν 

από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κερμοπρόςοψθσ.  Οι εςωτερικοί τοίχοι κα είναι καταςκευαςμζνοι 

από τοφβλα διάτρθτα 10 δζκα εκατοςτϊν.  Αναμεταξφ ταβανιοφ και τοφβλου κα υπάρχει αφρόσ 

πολυουρεκάνθσ για να αποφευχκοφν οι ρωγμζσ ςτισ ενϊςεισ.  

 

ΜΟΝΩΕΙ: Η οροφι κα αποτελείται από  3 ςτρώςεισ, κα καλυφτεί όλθ οροφι από πολυςτερίνθ 

8 εκατοςτά , κα γίνουν ρφςεισ από μπετόν και κα επικαλυφτεί με υλικό τφπου mapelastic ι ίδιου 

τφπου υλικοφ και κα φζρει 10χρονθ εγγφθςθ από πιςτοποιθμζνο ςυνεργείο του προμθκευτι. 

 

ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ:  Οι μπογιζσ για τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ κα είναι μπογιά emulsion χρϊματοσ 

επιλογισ του αγοραςτι και για εξωτερικά κα γίνει γραφιτοφρα με μπογιά. 

 

Μθχανολογικζσ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ:  Γενικά θ  υδραυλικι εγκατάςταςθ κα είναι βάςει του ςυςτιματοσ 

PIPEINPIPE, με ξεχωριςτό κατανεμθτι ηεςτϊν και κρφων παροχϊν.  Θα υπάρχει  πιεςτικό ςφςτθμα 

και πρόνοια για επιςτροφι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ.  Θα υπάρχει ξεχωριςτόσ θλιακόσ κερμοςίφωνασ  

βάςθ τθσ εκάςτοτε νομοκεςίασ. 

 

Κλιματιςμόσ : Πρόνοια για κλιματιςτικό καςζτα ι split unit ςτο ςαλόνι και πρόνοια split unit it ςτα 

υπνοδωμάτια. 

 Θζρμανςθ 1οσ Τπνοδωματίου: Πρόνοια για electric  radiator  

 Θζρμανςθ 2ο και 3ων Τπνοδωματίων: Πρόνοια για υποδαπζδια κζρμανςθ  ι electric radiator  

θ οποία κα είναι επιλογι του πελάτθ. 

  



 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ:  Θα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, τουσ όρουσ 

και κανονιςμοφσ τθσ Α.Η.Κ. 

         Πρίηεσ ςτο ςαλόνι, κουηίνα και υπνοδωμάτια. 

         Σθμεία τθλεφϊνου: Στο ςαλόνι και ςε όλα τα υπνοδωμάτια 

         Σθμεία τθλεόραςθσ: Στο ςαλόνι και ςε όλα τα υπνοδωμάτια 

         Σθμεία cookers ςτθν κουηίνα 

         Σθμεία για πλυντιρια: παροχζσ για πλυντιριο ροφχων, ςτεγνωτιριο και πλυντιριο 
πιάτων 

         Σφςτθμα κυροτθλεόραςθσ 

         Φώτα: Τα φϊτα κα τοποκετοφνται από τον αγοραςτι. Στισ βεράντεσ κα 
προμθκευτοφν από τον πωλθτι.   

 

Αλουμίνια: Τελευταίασ γενιάσ με διπλό γυαλί τα όποια είναι θχομονωτικά και κερμομονωτικά. 

 

Κοινόχρθςτοι χώροι:  

         Ανελκυςτιρασ: Ηλεκτρικόσ τελευταίασ τεχνολογίασ THYSSEN, με stainless still 

καμπίνα 8 ατόμων. 

         Χώροσ κεντρικισ ειςόδου: Μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ και πολυτζλειασ βάςει ςχεδίου 

και επιλογισ του αρχιτζκτονα και του interior designer. Θα τοποκετθκοφν κάμερα 

αςφάλειασ ςτισ ειςόδουσ των κτθρίων και κα υπάρχει ςφςτθμα ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ 

(Αccess Control)  

         Οι ςκάλεσ των κοινοχριςτων και το πάτωμα του ανελκυςτιρα κα επενδυκοφν με 

υλικό βάςει επιλογισ του Αρχιτζκτονα και του Interior Designer. 

         Κιποι: Οι κιποι κα διαμορφωκοφν και τα φυτά κα μπουν βάςει επιλογισ του 

αρχιτζκτονα. Θα υπάρχει επίςθσ ςφςτθμα αυτόματου ποτίςματοσ. 

         Γυμναςτιριο: Θα υπάρχει ςτο ιςόγειο πλιρωσ εξοπλιςμζνο γυμναςτιριο και κα 

χρθςιμοποιείται μόνο απο τουσ ενοίκουσ τθσ πολυκατοικίασ.  

         Χώροι ςτάκμευςθσ: Θα υπάρχουν κοινόχρθςτοι χϊροι ςτάκμευςθσ για τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ πολυκατοικίασ και επίςθσ κα υπάρχουν διακζςιμοι χϊροι ςτάκμευςθσ για 

επαναφόρτιςθ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων. Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ κα είναι από τριφτό 

ςκυρόδεμα. 

  



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΤΛΟΤΡΓΙΚA ΚΑΙ ΚΟΤΖIΝΑ: Όλεσ οι ξυλουργικζσ εργαςίεσ κα προμθκεφονται από δικοφσ μασ 

ςυνεργάτεσ.  

1οσ υπν. € 4800 

2ο υπν.  € 7500 

3ων υπν. € 8500 

 Μοντζρνοσ ςχεδιαςμόσ κουηίνασ με καπάκι τεχνογρανίτθ,ερμάρια ςε χϊρουσ υπνοδωματίων και 

χϊρων πλυντθρίων, όλα, επιλογισ του ιδιοκτιτθ μζςα απο παραπάνω απο 25 επιλογζσ χρωμάτων 

του Interior Designer. 

Οι εξώκυρεσ κα είναι μοντζρνου ςχεδιαςμοφ  με ψθλό δείκτθ πυραςφάλειασ και κα φζρουν το 

πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ βάςει τθσ απαίτθςθσ τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ με κλειδαριά 

αςφάλειασ.  

 Οι μεςόκυρεσ κα είναι με ενςωματωμζνα περιμετρικά λάςτιχα για καλφτερθ θχομόνωςθ χρϊματοσ 

τελικισ επιλογισ του ιδιόκτθτθ, μζςα απο μια γκάμα χρωμάτων μελαμίνθσ επιλεγμζνεσ απο τον 

Interior Designer του ζργου. 

 Όλεσ οι κφρεσ κα εφοδιάηονται με μθχανιςμοφσ και χεροφλια. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΑΣΩΜΑΣΑ:  Σε όλα τα πατϊματα κα χρθςιμοποιθκεί ςκυρόδεμα screed για να 

καλυφτοφν όλεσ οι ςωλθνϊςεισ. 

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ : Ο αγοραςτισ κα ζχει το δικαίωμα να επιλζξει το κεραμικό και τα είδθ 

υγιεινισ τθσ επικυμίασ του μζςα απο δικοφσ μασ ςυνεργάτεσ μζςα απο τθν γκάμα προτεινόμενων 

ςχεδίων του Interior Designer.  

1οσ υπν.  €3200 

2ο υπν.   € 6000 

3ων υπν. € 6900 

 

 Όλα τα υλικά κα προμθκεφονται από ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρείασ μασ. 

 Όλεσ οι τιμζσ περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τθλ.: +357 7000 2002  Φαξ:  +357 22 42 42 02 Email: info@bednmix.com  Web www.bednmix.com 

Κανάρθ 3, Άγιοσ Δομζτιοσ, Λευκωςία 2368 


