
 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η αλοιφή (καθαριστικό) χαλκού θα είναι άριστης ποιότητας σε συσκευασία των 100-200ml περίπου.
Κάθε συσκευασία θα έχει προσαρμοσμένο ειδικό πινέλο επάλειψης στο καπάκι. Το υλικό θα είναι
κορυφαίας ποιότητας Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης προέλευσης, ενδεικτικού οίκου Hercules ή ισάξιο.
Η αλοιφή θα έχει δράση αποξειδωτική, καθαριστική, κατάλληλη για όλες τις μαλακές κολλήσεις σε
χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο. Δεν θα είναι τοξική και δε θα περιέχει μόλυβδο. Θα καθαρίζει την
επιφάνεια με τριχοτροπική λειτουργία ώστε να σταματά την οξείδωση και να στέλνει την κόλληση
όπου απαιτείται. 

2. Τα  ζητούμενα  αυτόματα  εξαεριστικά  δικτύου  θα  είναι  βαρέως  τύπου,  βιδωτά,  διατομής  ½΄΄,
επινικελωμένα  ή  ορειχάλκινα  με  βιδωτή  τάπα   στο  άνω  τμήμα  και  θα  είναι  κατασκευασμένα
σύμφωνα με το πρότυπο  EN-1074-4.  Μέγιστη πίεση 10bar.  Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 ~
120οC . Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης προέλευσης ενδεικτικού
τύπου Pintossi ή ισάξια.

3. Οι ζητούμενοι αυτόματοι πλήρωσης θα είναι κατάλληλοι για να πληρώνουν και να αναπληρώνουν
το  νερό  σε  εγκαταστάσεις  κλειστού  κυκλώματος  σύμφωνα  με  το  DIN  EN  12828.  Θα  φέρουν
ενσωματωμένο έναν ρυθμιζόμενο μειωτή πίεσης, έναν διακόπτη και μια βαλβίδα αντεπιστροφής.
Θα  περιλαμβάνουν  έτσι,  όλα  τα  εξαρτήματα  που  απαιτούνται  για  την  πλήρωση  μιας  κλειστής
εγκατάστασης  νερού  όπως αυτή  ορίζεται  στο  γερμανικό  DIN  1988,  μέρος  4.   Θα  είναι  ολικής
διατομής ½΄΄, πλήρεις με μανόμετρα και θα φέρουν ειδικό κομβίο ρύθμισης της πίεσης εξόδου (+ ή
-).  Θα  φέρουν  σύνδεση  μανομέτρου  διατομής:  ¼’’,  θα  είναι  κατάλληλοι  για  λειτουργία  σε
εγκαταστάσεις με μέγιστη πίεση εισόδου: 16 bar, πίεση εξόδου: 1 – 5 bar, θα έχουν εργοστασιακή
ρύθμιση: 1,5 bar, θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασίες: 6 ~ 80°C ενώ θα μπορούν να
συνδεθούν σε οποιαδήποτε θέση της εγκατάστασης. Το σώμα των αυτόματων πλήρωσης θα είναι
κατασκευασμένο από κράμα ορείχαλκου ή υψηλής ποιότητας κράμα χαλκού και κασσίτερου ή άλλα
υψηλής ποιότητας υλικά. Οι αυτόματοι πληρώσεως θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης
προέλευσης ενδεικτικού τύπου SYR ή ισάξια.

4. Οι  ζητούμενες  βαλβίδες  ασφαλείας  αφορούν  στην  προστασία  των  κλειστών  κυκλωμάτων
παραγωγής ζεστού νερού από υπέρβαση της επιτρεπόμενης πίεσης. Θα είναι διατομής 1΄΄, 1 ¼΄΄, 1
½΄΄,  κατάλληλες  για  λειτουργία  σε  θερμοκρασίες  έως  120οC  περίπου  και  θα  φέρουν  ελατήριο
εκτόνωσης για μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 4bar. Το σώμα και τα εσωτερικά μέρη θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας κράμα ορείχαλκου ή κράμα χαλκού και κασσίτερου ή
άλλο  υψηλής  αντοχής  υλικό  ενώ  το  πώμα  ελατηρίου  να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής
ποιότητας συνθετικό υλικό. Το διάφραγμα η έδρα και το ελατήριο θα πρέπει να διαθέτουν αντοχή
στη  θερμότητα  τη  φθορά και  τη  διάβρωση.  Θα έχουν  τη  δυνατότητα  αυτόματης  εκτόνωσης  σε
περίπτωση  υπέρβασης  της  μέγιστης  επιτρεπόμενης  πίεσης  αλλά  θα  διαθέτουν  και  δυνατότητα
χειροκίνητης εκτόνωσης πίεσης. Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι  Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης
προέλευσης, ενδεικτικού τύπου SYR ή ισάξια.

5. Οι  ζητούμενες  βαλβίδες  νεροχύτη  θα  είναι  ανοξείδωτες  στο  άνω  τμήμα  και  ορειχάλκινες
επιχρωμιωμένες στο κάτω, διατομής  1 ½΄΄ ενδεικτικού τύπου Lamaplast ή ισάξιες.

6. Οι  ζητούμενες  βαλβίδες  νιπτήρος  θα  είναι  ανοξείδωτες  στο  άνω  τμήμα  και  ορειχάλκινες
επιχρωμιωμένες στο κάτω, διατομής  1 ¼’’ ενδεικτικού τύπου Team ή ισάξιες.

7. Οι ζητούμενες βαλβίδες ντουζιέρας θα είναι ανοξείδωτες διαστάσεων  1 ½’’ ενδεικτικού τύπου Team
ή ισάξιες.

8. Οι ζητούμενες βάνες θα είναι βιδωτές, Μ/Β – Μ/Β, σφαιρικές με τεφλόν, ολικής διατομής  ½’’, ¾’’, 1’’,
1 ¼’’, 1 ½’’, 2’’, ενδεικτικού οίκου cimberio ή ισάξιες. Το σώμα των βανών θα είναι κατασκευασμένο
από ορείχαλκο και θα φέρουν κόκκινη λαβή.

9. Βεντούζα μεγάλη με πλαστική λαβή για χρήση σε τοπικές αποφράξεις.
10. Βόρακας για χρήση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.
11. Γραφίτης για χρήση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.
12. Γωνιές ενισχυμένες γαλβανιζέ Ε/Β διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’.
13. Γωνιές χαλκού κολλητές Φ54, 45ο.
14. Γωνιές χαλκού κολλητές Φ54, 90ο.
15. Γωνιές ορειχάλκινες Ε/Β ½’’.
16. Γωνιές ορειχάλκινες Μ/Β ½’’.
17. Γωνιές ορειχάλκινες Ε/Β Φ15x1/2’’, Φ15x3/4’’.
18. Γωνιές ορειχάλκινες Μ/Β Φ15x1/2’’.
19. Γωνιές χαλκού Φ15, 18, 22, 28 90ο. 

20. Διακόπτες γωνιακοί, βιδωτοί, Ε/Β - Ε/Β, σφαιρικοί χρωμέ  ½’’x ½’’ και ½’’  x ¾’’, ενδεικτικού οίκου
cimberio ή ισάξιοι. Το σώμα των βανών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο
και θα φέρουν χρωμέ λαβή.
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21. Διακόπτες ίσιοι σφαιρικοί Ε/Β – Μ/Β (mini) χρωμέ  ½’’x ½’’, ενδεικτικού οίκου cimberio ή ισάξιοι. Το
σώμα των βανών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο και θα φέρουν κόκκινη ή
άλλου χρώματος λαβή.

22. Διακόπτες καλοριφέρ γωνιακοί, ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι,, ½’’ ενδεικτικού οίκου cimberio, FAR ή
ισάξιοι.
23. Διακόπτες  καλοριφέρ  ίσιοι,  ορειχάλκινοι  επιχρωμιωμένοι,  ½’’  ενδεικτικού  οίκου  cimberio,  FAR ή
ισάξιοι.
24. Δοχείο  διαστολής  κλειστού  τύπου  200lt,  ενδεικτικού  οίκου  reflex ή  ισάξιο,  ρυθμισμένο  από  το
εργοστάσιο κατασκευής σε πίεση 1,5bar. Το δοχείο θα φέρει πινακίδα με τα κατασκευαστικά στοιχεία του,
ενώ  στο άνω μέρος του θα έχει βαλβίδα ελέγχου πίεσης.   
25. Ημιτάφ, κατασκευασμένα από PVC, ενδεικτικού οίκου Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή γκρι,
αντοχής  σε  πίεση  λειτουργίας  6Atm,  διαστάσεων  Φ50,  63,  75,  100,  κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  το
πρότυπο ΕΝ 1329.
26. Θερμόμετρα εμβαπτιζόμενα, βιδωτά, ορειχάλκινα, ίσια, ½’’, με βαθμονόμηση από : 0 ~ +120 οC και
από: -10 ~ +30οC, κατάλληλα για τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις ζεστού και ψυχρού νερού αντίστοιχα.
27. Καζανάκια πορσελάνινα για λεκάνες χαμηλής πιέσεως ενδεικτικού οίκου Kerafina ή ισάξιου.
28. Καζανάκια τύπου «Α», βαρέως τύπου με μεταλλικό περίβλημα.
29. Καζανάκια τύπου Ergoplast, βαρέως τύπου.
30. Καθαριστικός διαλύτης (primer) κόλλας, για σωλήνες PVC, ενδεικτικού οίκου Hercules ή ισάξιου.
31. Καθρέφτες με βίδες και γωνιές διαστάσεων 50 x 40cm  και 60 x 40cm.
32. Καλύμματα λεκάνης οίκου Ideal Standard ή ισάξια από βακελίτη ή PVC.
33. Καμπύλες, κατασκευασμένες από  PVC, ενδεικτικού οίκου  Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή
γκρι, αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm, διαστάσεων Φ100, 125, 200, 45ο.
34. Καμπύλες, κατασκευασμένες από  PVC, ενδεικτικού οίκου  Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή
γκρι, αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm, διαστάσεων Φ50, 63, 75, 100, 90ο.
35. Καννάβι σε κούκλες.

36. Κάννουλες σφαιρικές με ρακόρ και τεφλόν ½’’ ενδεικτικού οίκου cimberio ή ισάξιες. Το σώμα των
βανών θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο και θα φέρουν κόκκινη λαβή.

37. Καπέλα εξαερισμού γραμμών αποχέτευσης,  PVC, ενδεικτικού οίκου Fasoplast ή ισάξια,  χρώματος
λευκού, γκρι ή μαύρου, διαστάσεων Φ75, 100.

38. Κόλλα (εποξειδικός στόκος) 2 συστατικών ενδεικτικού τύπου Pro-poxy ή ισάξια. Η κόλλα θα πρέπει
να είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιφάνεια, υλικό ακόμα και κάτω από νερό. Θα
πρέπει να είναι διαθέτει αντοχή σε θερμοκρασία 140οC περίπου, πίεση 1200bar περίπου και να
είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο NSF61 για πόσιμο νερό. 

39. Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών σε σετ 2 σωληναρίων ενδεικτικού οίκου Durostick ή ισάξια.
40. Κόλλα συγκράτησης για αφρώδη υλικά (μόνωση Armaflex)  ενδεικτικού τύπου Durostick ή ισάξια. Η

κόλλα θα πρέπει να είναι διάφανη και να διατίθεται σε συσκευασία των 200 - 250gr. 
41. Κόλλα για σωλήνες PVC, ενδεικτικού οίκου Durostick ή ισάξια. Η κόλλα θα πρέπει να είναι διάφανη

και να διατίθεται σε συσκευασία των 200 - 250gr.
42. Κόλληση για  χακλοσωλήνες  σε  καρούλια,  ενδεικτικού τύπου  Brigit ή  ισάξια.  Η κόλληση δεν θα

πρέπει να περιέχει  Κάδμιο, Μόλυβδο, Αρσενικό, Σελήνιο, Βησμούθιο και να είναι  κατάλληλη για
υδραυλικά δίκτυα ψύξης – θέρμανσης. 

43. Κόλληση  χαλκού  (ασημοκόλληση)  σε  βέργες  περιεκτικότητας  0%  σε  Ασήμι,  7,0%  περίπου  σε
Φώσφορο και  το υπόλοιπο Χαλκός.  Η κόλληση θα είναι  κατάλληλη για  συγκόλληση χαλκού με
χαλκό χωρίς flux και για εφαρμογές σε δίκτυα υδραυλικά, ψυκτικά, κλιματισμού. Ενδεικτικού τύπου
Brigit ή ισάξια.

44. Κόλληση Μολύβδου σε  βέργες -  ράβδους.  Η κόλληση θα είναι  από καθαρό κράμα κασσίτερου
(35%) και μολύβδου (65%) και δεν θα περιέχει βλαπτικά οξείδια. Ενδεικτικού οίκου Craft, ή ισάξια.

45. Κονσόλες  κλασσικών  σωμάτων  καλοριφέρ  με  στριφόνια,  χρώματος  λευκού  βαμμένες  με
ηλεκτροστατική βαφή.

46. Λάστιχο στεγανοποίησης πυθμένα, οβάλ, μαύρο, κατάλληλο για μηχανισμό αέρος χαμηλής πιέσεως
σε καζανάκι ενδεικτικού τύπου Spek ή ισάξιου.

47. Λάστιχο στεγανοποίησης, «καπελάκι», μαύρο, κατάλληλο για μηχανισμό αέρος χαμηλής πιέσεως σε
καζανάκι, ενδεικτικού τύπου Spek ή ισάξιου.

48. Λάστιχο στεγανοποίησης για φλοτέρ, σε καζανάκια, ενδεικτικού τύπου Spek ή ισάξιου.
49. Λάστιχο στεγανοποίησης για καζανάκια τύπου «Α».
50. Λάστιχο στεγανοποίησης για καζανάκια τύπου «Ergoplast».
51. Λάστιχο στεγανοποίησης για σιφώνια νεροχύτη, κωνικά, μαύρα, διαστάσεως 1 ½’’.
52. Λαστιχάκια  τρυπητά  στεγανοποίησης  διάφορα,  κατάλληλα  για  μπαταρίες  τοίχου,  μπάνιου,

νεροχύτη, νιπτήρος. 
53. Λάστιχο παροχής νερού σε πλυντήριο, χρώματος λευκού ή γκρι, διατομής  ¾’’, μήκους 2,0m.
54. Λάστιχο παροχής νερού σε πλυντήριο, χρώματος λευκού ή γκρι, διατομής  ¾’’, μήκους 2,5m.
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55. Λάστιχο ποτίσματος χρώματος πράσινου, λευκού, διατομής ½’’.
56. Λάστιχο – προέκταση σιφωνίου κατάλληλο για σύνδεση αποχέτευσης λεκάνης διαστάσεως Φ100. 

57. Λεκάνη WC, από λευκή πορσελάνη, κάτω σιφώνι με έξοδο σιφωνίου Φ100, ενδεικτικού οίκου Kerafina
ή ισάξια.
58. Λεκάνη WC, από λευκή πορσελάνη, πίσω σιφώνι με έξοδο σιφωνίου Φ100, ύψους 9cm, ενδεικτικού
οίκου Kerafina ή ισάξια.
59. Λεκάνη  WC,  από  λευκή  πορσελάνη,  πίσω  σιφώνι  με  έξοδο  σιφωνίου  Φ100,  χαμηλής  πιέσεως,
ενδεικτικού οίκου Kerafina ή ισάξια.
60. Μανόμετρα κατακόρυφα,  βιδωτά,  κατάλληλα για  χρήση σε  δίκτυο ατμού με  σιφώνι,  διατομής ½’’,
αντοχής σε πίεση έως 16bar, και θερμοκρασία έως 120οC. Η διάμετρος του μανομέτρου θα πρέπει να είναι
Φ100 και να φέρει βαθμονόμηση από 0- 16 bar.
61. Μανόμετρα ορειχάλκινα, κατακόρυφα, εμβαπτιζόμενα, βιδωτά, κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο νερού,
διατομής ½’’, και βαθμονόμησης 0-6bar. 
62. Μανόμετρα  ορειχάλκινα,  κάθετα,  εμβαπτιζόμενα,  βιδωτά,  κατάλληλα  για  χρήση  σε  δίκτυο  νερού,
διατομής ½’’, και βαθμονόμησης 0-6bar. 
63. Μαστοί ενισχυμένοι γαλβανιζέ διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’.
64. Μαστοί ορειχάλκινοι διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’.
65. Μαστοί ορειχάλκινοι Ε/Β διαστάσεων Φ15 x ½’’, ¾’’.
66. Μαστοί ορειχάλκινοι Ε/Β διαστάσεων Φ18 x ½’’, ¾’’.
67. Μαστοί ορειχάλκινοι Ε/Β διαστάσεων Φ22 x 1’’.
68. Μαστοί ορειχάλκινοι Μ/Β διαστάσεων Φ15 x ½’’, ¾’’.
69. Μαστοί ορειχάλκινοι Μ/Β διαστάσεων Φ18 x ½’’, ¾’’.
70. Μηχανισμός (ανταλλακτικός) αναμικτικής μπαταρίας νιπτήρος ενδεικτικού οίκου Fiore ή ισάξιος.
71. Μηχανισμός (ανταλλακτικός) αναμικτικής μπαταρίας νεροχύτη ενδεικτικού οίκου Fiore ή ισάξιος.
72. Μηχανισμός (ανταλλακτικός) αναμικτικής μπαταρίας μπάνιου ενδεικτικού οίκου Fiore ή ισάξιος.
73. Μηχανισμός αέρος για καζανάκια χαμηλής πιέσεως ενδεικτικού οίκου Spek ή ισάξιου.
74. Μόνωση σωληνώσεων μαύρη, Armaflex, διαστάσεων 6 x 22cm
75. Μόνωση σωληνώσεων μαύρη, Armaflex, διαστάσεων 9 x 22cm
76. Μόνωση σωληνώσεων μαύρη, Armaflex, διαστάσεων 9 x 28cm
77. Μούφες σιδήρου δεξιές ενισχυμένες γαλβανιζέ διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’.
78. Μούφες χαλκού διαστάσεων Φ15, 18, 22, 28, 35, 54
79. Μουφομαστοί (προσθήκες) ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι ½’’. 
80. Μπαταρία μπάνιου,  χρωμέ, κοινή, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου ΟΜ, Fiore ή ισάξια.
81. Μπαταρία μπάνιου, χρωμέ, αναμικτική, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου ΟΜ, Fiore ή ισάξια.
82. Μπαταρία  νεροχύτη,  χρωμέ,  αναμικτική,  βαρέως τύπου,  αγκώνος,  ενδεικτικού  οίκου  ΟΜ,  Fiore ή
ισάξια.
83. Μπαταρία νεροχύτη, χρωμέ, αναμικτική, βαρέως τύπου, με σπειράλ και αποσπώμενο τηλέφωνο –
ντους, ενδεικτικού οίκου ΟΜ, Fiore ή ισάξια.
84. Μπαταρία νεροχύτη,  χρωμέ,   κοινή,  βαρέως τύπου,   μονής οπής,  ενδεικτικού οίκου  OM,  Fiore ή
ισάξια.
85. Μπαταρία  νεροχύτη,  χρωμέ,  κοινή,  βαρέως  τύπου,  μονής  οπής,  με  ρουξούνι  απορροής  25cm
περίπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
86. Μπαταρία νιπτήρος, χρωμέ, αναμικτική, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
87. Μπαταρία νιπτήρος, χρωμέ, κοινή, μονής οπής, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
88. Μπαταρία νιπτήρος, χρωμέ, γέφυρα, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
89.  Μπαταρία τοίχου, αγκώνος, χρωμέ, αναμικτική, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
90. Μπαταρία τοίχου, χρωμέ, κοινή, βαρέως τύπου, ενδεικτικού οίκου OM, Fiore ή ισάξια.
91. Μπουτόν πλαστικά για καζανάκια τύπου «Α».
92. Μπουτόν πλαστικά για καζανάκια τύπου Ergoplast.
93. Μπουτόν αέρος (φαρδύ: Α, ΑΑ) για καζανάκια χαμηλής πιέσεως, ενδεικτικού οίκου Spek.
94. Νιπτήρας πορσελάνης, χρώματος λευκού, διαστάσεων περίπου 45 x 55cm, 45 x 60cm, 56 x 44cm,
ενδεικτικού τύπου Kerafina ή ισάξιου.
95. Ρακόρ γαλβανιζέ διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1΄΄, 1 ½’’.
96. Ρακόρ μηχανικής συσφίξεως για σιδηροσωλήνα διαστάσεων 1 ¼’’, 1 ½’’.
97. Ρακόρ μηχανικής συσφίξεως θηλ. διαστάσεων Φ15 x ½’’.
98. Ρακόρ μηχανικής συσφίξεως αρσ. διαστάσεων Φ15 x ½’’.
99. Ρακόρ μπαταρίας αρσ. 3/8’’ x ½’’.
100. Ρακόρ μπαταρίας θηλ. 3/8’’ x ½’’.
101. Ρακόρ ορειχάλκινο Ε/Β Φ 15 x ½’’.
102. Ρακόρ ορειχάκλινο ίσιο Φ15.
103. Ροζέτα χρωμέ ½’’.
104. Σιδηρόλαμες για σιδεροπρίονο χειρός τύπου «Αγκύρας» σε κουτί συσκευασία των 20τεμ. περίπου).
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105. Σιδηροσωλήνα  γαλβανιζέ,  βαρέως  τύπου,  πράσινη  διαστάσεων  ½’’,  ¾’’  πάχους  2,65mm και  1’’
πάχους 3,25mm. 
106. Σιλικόνη λευκή αντιμουχλική, κατάλληλη για χρήση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις , ενδεικτικού τύπου
Durostick ή ισάξιου.
107. Σιλικόνη διάφανη, κατάλληλη για χρήση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, τύπου Durostick ή ισάξιου.
108. Σιλικόνη, κατάλληλη για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες (120 – 300οC περίπου) ενδεικτικού τύπου
Durostick ή ισάξιου.
109. Σιφώνια νεροχύτη πλαστικά σωληνωτά διπλά, χρώματος λευκού, διαστάσεως Φ50, ενδεικτικού οίκου
Team ή ισάξια.
110. Σιφώνια νεροχύτη πλαστικά σωληνωτά μονά, χρώματος λευκού, διαστάσεως Φ50, ενδεικτικού οίκου
Team ή ισάξια.
111. Σιφώνια νεροχύτη σπειράλ, πλαστικά, χρώματος λευκού, διαστάσεως Φ50, ενδεικτικού τύπου Spek ή
ισάξιου.
112. Σιφώνια νιπτήρα πλαστικά, σπειράλ με μετταλική κατάληξη και ρακόρ 1 ¼’’ ενδεικτικού τύπου Spek ή
ισάξιου. 
113. Σπειράλ αποχέτευσης πλυντηρίου, χρώματος λευκού ή γκρι, μήκους 2,00m.
114. Σπειράλ για μπαταρίες νεροχύτη με αποσπώμενο τηλέφωνο, διαστάσεων ½’’ – 3/8’’ ενδεικτικού τύπου
Viospiral ή ισάξιου. 
115. Σπρεϋ λίπανσης σε μικρή συσκευασία ενδεικτικού τύπου WD-40 (191ml) ή ισάξιου.  
116. Σπρεϋ λίπανσης σε μικρή συσκευασία ενδεικτικού τύπου WD-40 (400ml) ή ισάξιου.
117. Σπρεϋ αντισκωριακό, γραφιτούχο (σε μικρή φιάλη).
118. Σπρεϋ πολυουραιθάνης σε μεγάλη φιάλη.
119. Σπειράλ μπάνιου για μπαταρία Grohe, μήκους 1,75m περίπου.
120. Σπειράλ μπάνιου βαρέως τύπου, χρωμέ, μήκους 1,50m περίπου.
121. Σπειράλ αποχέτευσης νερού πλυντηρίου, χρώματος λευκού ή γκρι, μήκους 2,00m.
122. Σπειράλ συνδέσεως εύκαμπτα, inox, διαστάσεων 0,30 - 0,40 - 0,60 - 1,00m.
123. Στεατίνη σε πλάκα.
124. Στηρίγματα νιπτήρος σε ζεύγη.
125. Στηρίγματα ενισχυμένα γαλβανιζέ για σωλήνα PVC, διαστάσεων Φ40, 50, 63, 75, 100, 125.
126. Στηρίγματα ενισχυμένα γαλβανιζέ,  μονά για σιδηροσωλήνα διαστάσεων ½’’, 1’’, 1 ¼’’.
127. Στηρίγματα για σωλήνα χαλκού, ενισχυμένα, διπλά, διαστάσεων Φ15, 18.
128. Στηρίγματα για σωλήνα χαλκού, ενισχυμένα, μονά, διαστάσεων Φ15, 18, 22, 28, 54.
129. Στριφόνια γαλβανιζέ, Φ10.
130. Συστολές Αμερικής, γαλβανιζέ, ενισχυμένες, διαστάσεων ¾’’ x ½’’.
131. Συστολές Αμερικής, ορειχάλκινες, ενισχυμένες, διαστάσεων ¾’’ x ½’’.
132. Συστολές ορειχάλκινες διαστάσεων ½’’ x  ¼’’, ½’’ x 3/8’’.
133. Συστολές, κατασκευασμένες από  PVC, ενδεικτικού οίκου  Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή
γκρι, αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm, διαστάσεων Φ50 x Φ40, Φ63 x Φ50, Φ75 x Φ50, Φ100 x Φ50,
Φ125 x Φ100, κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329.
134. Συστολές χαλκού διατάσεων Φ18 x Φ15, Φ28 x Φ22.
135. Σφικτήρες διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’, 1 ¼’’, 1 ½’’’’, 2’’. 
136. Σχαράκια –  τάπα,  δαπέδου,  χρωμέ,  βαρέως τύπου,  διαστάσεων σχάρας Φ100,  ενδεικτικού οίκου
Atlas tools ή ισάξιου. Το υλικό θα έχει τη δυνατότητα με μία δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη στρέψη να
γίνεται σχαράκι δαπέδου και με μία αντίστροφη να γίνεται τάπα.   
137. Σχαράκια –  τάπα,  δαπέδου,  χρωμέ,  βαρέως τύπου,  διαστάσεων σχάρας Φ125,  ενδεικτικού οίκου
Atlas tools ή ισάξιου. Το υλικό θα έχει τη δυνατότητα με μία δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη στρέψη να
γίνεται σχαράκι δαπέδου και με μία αντίστροφη να γίνεται τάπα.   
138. Σχαράκι δαπέδου χρωμέ, βαρέως τύπου, με τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων 120Χ120cm και σχάρα
Φ100 στο κέντρο.
139. Σχαράκι δαπέδου χρωμέ, βαρέως τύπου, με τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων120X120cm και σχάρα
Φ125 στο κέντρο.
140. Σχαράκι δαπέδου, χρωμέ, βαρέως τύπου, Φ100.
141. Σχαράκι δαπέδου, χρωμέ, βαρέως τύπου, Φ125.
142. Σωλήνα κατασκευασμένη από PVC, ενδεικτικού οίκου Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή γκρι,
αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm, διαστάσεων Φ40, 50, 75, 100, 125, κατασκευασμένες σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 1329.
143. Σωληνωμαστοί γαλβανιζέ μήκους 10cm, διατομής ½’’, ¾’’, 1’’, 1 ¼’’.
144. Ταινία αυτοκόλλητη Armaflex μήκους 10m.
145. Τάπες Ε/Β, ενισχυμένες γαλβανιζέ, διαστάσεων ½’’, ¾’’.
146. Τάπες Μ/Β, ενισχυμένες γαλβανιζέ, διαστάσεων ½’’, ¾’’.
147.  Τάπες ορειχάλκινες Ε/Β διαστάσεων  ½’’.
148. Τάπες κατασκευασμένες από PVC, ενδεικτικού οίκου Fasoplast ή ισάξιου, χρώματος λευκού ή γκρι,
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αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm,  διαστάσεων Φ40,  50,  100,  125,  κατασκευασμένες  σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 1329.
149. Τάπες χαλκού διαστάσεων Φ15, 18.
150. Ταφ ορειχάλκινα διαστάσεων ½’’. 
151. Ταφ ορειχάλκινα διαστάσεων Φ15 x ½’’ x Φ15, Φ18 x ½’’ x Φ18
152. Ταφ κατασκευασμένα από  PVC, ενδεικτικού οίκου  Fasoplast ή  ισάξιου,  χρώματος λευκού ή γκρι,
αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6Atm,  διαστάσεων Φ40,  50,  100,  125,  κατασκευασμένες  σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 1329.
153. Ταφ χαλκού διαστάσεων Φ15, 18, 22, 28, 35.
154. Τεφλόν ταινίες μικρές.
155. Τεφλόν ταινίες μεγάλες.
156. Τηλέφωνα μπάνιου χρωμέ.
157. Τηλέφωνα για μπαταρίες νεροχύτη με σπειράλ και αποσπώμενο τηλέφωνο.
158. Τσιμέντο ταχείας πήξεως μαύρο ενδεικτικού τύπου Isomat ή ισάξιου.
159. Φιάλες προπανίου ενδεικτικού τύπου map – gas.
160. Φίλτρα ατμού χυτοσιδηρά διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’.
161. Φίλτρα νερού ορειχάλκινα διαστάσεων ½’’, 1’’. 
162. Φιλτράκια  για μπαταρίες αναμικτικές Ε/Β (24Χ1), Μ/Β (22Χ1), λουτρού (28Χ1).
163. Φίμπερ διαστάσεων ½’’, ¾’’, 1’’, 1 ¼’’, 1 ½’’.
164. Φλοτέρ βυθού με ποτήρι ½’’ για καζανάκι χαμηλής πιέσεως, ενδεικτικού οίκου flood Master Αμερικής ή
ισάξια.
165. Φλοτέρ βυθού πλαϊνό με ποτήρι ½’’ για καζανάκι χαμηλής πιέσεως, ενδεικτικού οίκου  flood Master
Αμερικής ή ισάξια.
166. Φλοτέρ βυθού πλαϊνό με ποτήρι 3/8’’για καζανάκι χαμηλής πιέσεως, ενδεικτικού οίκου  flood Master
Αμερικής ή ισάξια.
167. Φλοτέρ για καζανάκια τύπου Ergoplast.
168. Φλοτέρ με μακρύ βραχίονα,  ½’’ενδεικτικού οίκου Spek ή ισάξια.
169. Φλοτεροδιακόπτης, μήκους 1,0m
170. Φρεάτια χυτοσιδηρά, διαστάσεων 30 x 40cm, 40 x 50cm, 50 x 60cm.
171. Χαλκοσωλήνα, σε βέργες διατομής Φ15, 18, 22, 28.
172. Χαλκοσωλήνα, επενδεδυμένη, σε κουλούρα διατομής Φ15.
173. Χαλκοσωλήνα, κατάλληλη για χρήση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, διατομής Φ15.   

Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας Ευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης προέλευσης, αχρησιμοποίητα και
υψηλής αντοχής. Θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευαστικού οίκου όπου απαιτείται, καθώς
και  φυλλάδιο  του  κατασκευαστικού  οίκου  με  οδηγίες  εγκατάστασης  του  υλικού,  για  όποια  κρίνεται
απαραίτητο. Θα παραδίδονται εντός της συσκευασίας του κατασκευαστή και δε θα φέρουν φθορές ή άλλες
παραμορφώσεις. 

Όλα  τα  είδη  υγιεινής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  λευκή  πορσελάνη  υψηλής  ποιότητας  και  θα
αναγράφεται πάνω σε αυτά, σε ευκρινές σημείο, το όνομα του κατασκευαστικού οίκου.

Όλες οι πλαστικές σωλήνες  και εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
για χρήση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Όλες οι χαλκοσωλήνες και χάλκινα εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κατάλληλα για χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού. 
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