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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ 

Τιμή: 1.950€ 
 

 

Η εταιρεία Ceramica Παντεχνική προσπαθώντας να κατεβάσει το κόστος 

ελαχιστοποιώντας τα κέρδη της και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών 

της κατάφερε να χαμηλώσει τις τιμές και να σας παρουσιάσει ένα ελκυστικό και 

προσιτό οικονομικά πακέτο. 

Στην παρουσίαση του πακέτου μας θα σας περιγράψουμε τις υπηρεσίες που 

μπορούμε να σας προσφέρουμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται, ώστε να γνωρίζετε 

από την αρχή πόσο θα πληρώσετε, τα χαρακτηριστικά των εργασιών μας, τα 

προϊόντα που θα τοποθετήσουμε για να μην υπάρχουν πουθενά αδιευκρίνιστα 

σημεία. 

Οι εργασίες και τα υλικά που θα τοποθετήσουμε είναι τα εξής: 

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

• Αποξήλωση των πλακιδίων του μπάνιου 

• Αποξήλωση των ειδών υγιεινής του μπάνιου (νιπτήρας-λεκάνη-μπανιέρα 

κλπ) 

• Αποξήλωση του δαπέδου του μπάνιου και όλων των παλιών υδραυλικών 

σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για να τοποθετηθούν οι νέες σωληνώσεις  

• Απομάκρυνση όλων των μπαζών με δικά μας μέσα 

ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

• Έλεγχος των υπαρχόντων επιχρισμάτων και για τυχόν υπάρχουσα υγρασία 

και μόνωση με σύγχρονα μονωτικά υλικά 

• Νέα επιχρίσματα στην τοιχοποιία που προέκυψαν από τις νέες υδραυλικές 

εγκαταστάσεις και νέα τσιμεντοκονία στο δάπεδο του μπάνιου για την 

επικάλυψη των νέων σωληνώσεων. 
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• Σε περίπτωση που ο σοβάς στην τοιχοποιία παρουσιάσει πρόβλημα 

κοστολογείται επιπλέον  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

• Νέα υδραυλική εγκατάσταση με σωλήνες πολυστρωματικές. 

• Αναμονές ζεστού και κρύου νερού σε κουζίνα και μπάνιο. 

• Νέα αποχετευτική εγκατάσταση. 

• Νέους κεντρικούς διακόπτες, γωνιακοί διακόπτες νέου τύπου. 

• Νέα σιφώνια και σχάρες. 

• Τοποθέτηση της νέας μπανιέρας ή καμπίνας ντουζιέρας στο μπάνιο. 

• Σύνδεση των μπαταριών λουτρού, νιπτήρα και πλυντηρίου ρούχων. 

ΜΠΑΝΙΟ 

• Επανασχεδιασμός όλου του μπάνιου και εκμετάλλευση όλων των χώρων 

ώστε να γίνει πιο λειτουργικό. 

• Επένδυση τοίχων με πλακάκια επιλογής του ιδιοκτήτη 

• 

• Τοποθέτηση λεκάνης 

• Τοποθέτηση καμπίνας σε χτιστή ντουζιέρα με πλακάκι, από άθραυστο 

κρύσταλλο ασφαλείας 

• Τοποθέτηση σετ μπαταριών νιπτήρα και λουτρού ιταλικής μάρκας 

• Τοποθέτηση ορειχάλκινων αξεσουάρ μπάνιου  
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Έπιπλο μπάνιου με νιπτήρα και καθρέπτη , έως 75cm




