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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, & Αντικατάσταση Τζαμιών» 

 
Αρ. Πρωτ. :283/ΧΕΝΙΑ/ 18-05-2018 

 
1. Ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος στα παρακάτω τμήματα (Α, Β, Γ,Δ): 

 
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 
 
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών προβλέπεται να είναι η αντικατάσταση και τοποθέτηση 
κλειδαριών και πόμολων σε πόρτες διαμερισμάτων και δωματίων δομών φιλοξενίας εντός 
του Νομού Αττικής. Επίσης, εκτιμώνται ορισμένες περιπτώσεις ανοίγματος πόρτας σε 
πόρτες που έχουν χαλάσει οι κλειδαριές.  
 
 Τα είδη που θα χρειαστούν είναι:  

1. Απλός κύλινδρος  
2. Κύλινδρος ασφαλείας με κλειδί αποτυπώσεως 
3. Κλειδαριά κουτιαστή  
4. Κλειδαριά ασφαλείας 4 ή 2 στροφών για ενίσχυση ξύλινης πόρτας 
5. Κλειδαριά πόρτας ασφαλείας με κέντρο 60 ή 70 m.m     
6. Κλειδαριά χωνευτή (για τη δομή φιλοξενίας στα Πατήσια) 
7. Κύλινδρος Master (για τη δομή φιλοξενίας στο Μοσχάτο) 
8. Κλειδαριά πομόλου (για τη δομή φιλοξενίας στο Μεταξουργείο) 
9. Πόμολο απλού τύπου μεσόπορτας  
10. Πόμολο απλού τύπου εξώπορτας 

 
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 
 
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών προβλέπεται να είναι η αντιγραφή κλειδιών. 
Τα είδη που θα χρειαστούν είναι :  

1. Αντίγραφο Κλειδί απλό 
2. Αντίγραφο Κλειδί Special απλό 
3. Αντίγραφο Κλειδί πόρτας ασφαλείας 
4. Αντίγραφο Κλειδί πόρτας αποτυπώσεως 
5. Αντίγραφο Κλειδί  για κλειδαριά ασφαλείας 2 ή 4 στροφών 
6. Αντίγραφο Κλειδί κλειδαριάς πομόλου  

 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 
 
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών προβλέπεται να είναι η επισκευή ξύλινων, πλαστικών 
ρολών και ρολών αλουμινίου σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων σε 
συγκεκριμένες τοποθεσίες εντός του Νομού Αττικής.    
 
Τα είδη που θα χρειαστούν είναι: 
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1. Ιμάντας ρολού παλαιού τύπου ρολού 
2. Φουρκέτες παλαιού τύπου ρολού 
3.  Ρουλεμάν παλαιού τύπου ρολού 
4. Μηχανισμός ιμάντα παλαιού τύπου ρολού 
5. Μηχανισμός ιμάντα ταμπακιέρα 

 
ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ  
 
 Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στην αντικατάσταση μονών και διπλών τζαμιών σε 
παράθυρα και μπαλκονόπορτες κατοικιών με ξύλινα κουφώματα και κουφώματα 
αλουμινίου, εντός του Νομού Αττικής. 
 
 Τα είδη που θα χρειαστούν είναι: 

1. Τζάμι διάφανο για παράθυρο και μπαλκονόπορτα, πάχους 3 m.m., διαφόρων 
διαστάσεων. 

2. Τζάμι διάφανο για παράθυρο και μπαλκονόπορτα, πάχους 5 m.m., διαφόρων 
διαστάσεων. 

3. Διπλό τζάμι για παράθυρο και μπαλκονόπορτα πάχους 4x12x4, διαφόρων 
διαστάσεων. 

4. Τζάμι ματ για παράθυρο μπάνιου μονό και διπλό, πάχους 4 m.m, διαφόρων 
διαστάσεων. 
 

2. Οι προβλεπόμενοι στα τμήματα Α΄ έως  Δ΄ αριθμοί επισκέψεων και ποσότητες 
ειδών που καλείται να λάβει υπ’ όψιν ο προμηθευτής στον παρόντα διαγωνισμό, καθώς και 
οι αναλυτικές προδιαγραφές τους αναγράφονται στους πίνακες στο τέλος του 
παραρτήματος. 

3. Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενοι αριθμοί επισκέψεων και ποσότητες ειδών είναι 
ενδεικτικοί και δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών του έργου (π.χ. αριθμός 
διαμερισμάτων). 

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τις υπηρεσίες και 
τα είδη τους σε τοποθεσίες εντός του Νομού Αττικής. 

 
5. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας (Τμήμα Α’ έως Δ’) ή για μέρος αυτής (Τμήμα (ολόκληρο) ή είδη εκ των 
τμημάτων ή ορισμένες υπηρεσίες). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους 
και το μέρος της προμήθειας που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
 
Α1. Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών 
 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να που αποδείξουν την ικανότητα τους να 
αναλάβουν υπεύθυνα το έργο που θα τους ανατεθεί και την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Έγγραφα που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να είναι: 
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 Τίτλοι σπουδών                

  Πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας                                                                                             

 Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας επιχείρησης 

 Πιστοποιητικά ποιότητας προϊόντων 

 Έγγραφη εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών  

 Προφίλ και εμπειρία επιχείρησης 

 Άλλοι τίτλοι που να αποδεικνύουν την ικανότητα του υποψήφιου.  

Η μη προσκόμιση κάποιου από τους παραπάνω τίτλους, συνιστά λόγω αποκλεισμού από 
τη διαγωνιστική διαδικασία.  

Α2. Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων 

 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες. 

 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
δοκιμασμένα και αναγνωρίσιμα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

 Για όλα τα είδη, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες όπως, τεχνικά χαρακτηριστικά, επωνυμία προϊόντος, χώρα προέλευσης 
κλπ. 

 Για όλα τα είδη, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν το είδος της 
συσκευασίας και την ποσότητα των τεμαχίων που αυτή εμπεριέχει. 

 
Β) Ικανότητα Παράδοσης ή/και Παραγωγής 
 

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν πάνω στην ικανότητα παράδοσης και θα πρέπει να 
δηλώσουν, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες ποσότητες επισκέψεων και ειδών που 
θα χρειαστούν:  

1. Το διαθέσιμο αριθμό επισκέψεων που μπορούν να παρέχουν για κάθε υπηρεσία 
ημερησίως.  

2. Το διαθέσιμο αριθμό επισκέψεων που μπορούν να παρέχουν για κάθε υπηρεσία 
εβδομαδιαίως.  
 

3. Τη μέγιστη ποσότητα προϊόντων που μπορούν να διαθέτουν εβδομαδιαίως. 
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4. Τις συνθήκες (ημέρες, ώρες κλπ.) και περιορισμούς παράδοσης των υπηρεσιών και 
ειδών εντός Αττικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τις ημέρες της εβδομάδας 
και το καθημερινό ωράριο που μπορούν να διαθέτουν τις υπηρεσίες  και τα είδη. 
Επίσης, εάν υπάρχουν περιορισμοί παράδοσης εντός Αττικής.  

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 
 
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στο προφίλ και 
την εμπειρία τους. 
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών και ειδών ανά Τμήμα. 
 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 

 

   
 

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ   

1 Αντικατάσταση απλού κυλίνδρου σε 
ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης απλού κυλίνδρου σε ξύλινες 
εξώπορτες διαμερισμάτων. 300 

2 Αντικατάσταση κυλίνδρου 
ασφαλείας σε ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης κυλίνδρου ασφαλείας σε 
ξύλινες εξώπορτες διαμερισμάτων.  60 

3 Αντικατάσταση κλειδαριάς 
κουτιαστής σε ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης κουτιαστής κλειδαριάς σε 
ξύλινες εξώπορτες διαμερισμάτων.  50 

4 Αντικατάσταση κλειδαριάς 
ασφαλείας 4 ή 2 στροφών για  
ενίσχυση ξύλινης πόρτας 

Υπηρεσία αντικατάστασης κλειδαριάς ασφαλείας σε 
ξύλινες εξώπορτες διαμερισμάτων.  

50 

5 Αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας 
ασφαλείας (με κέντρα 
60mm,70mm) 

Υπηρεσία αντικατάστασης κλειδαριάς ασφαλείας σε 
πόρτες ασφαλείας διαμερισμάτων. 80 

6 Αντικατάσταση κλειδαριάς 
χωνευτής σε ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης κλειδαριάς χωνευτής σε 
ξύλινες πόρτες διαμερισμάτων. 20 

7 Αντικατάσταση κυλίνδρου Master 
σε ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης   κυλίνδρου Master σε ξύλινες 
πόρτες διαμερισμάτων. 

20 

8 Αντικατάσταση κλειδαριάς πομόλου 
σε ξύλινη πόρτα 

Υπηρεσία αντικατάστασης   κλειδαριάς πομόλου σε 
ξύλινες πόρτες διαμερισμάτων.  

20 

9 Υπηρεσία αντικατάστασης πομόλων Υπηρεσία αντικατάστασης πομόλων σε ξύλινες 
μεσόπορτες και εξώπορτες διαμερισμάτων. 

300 

10 Υπηρεσία ανοίγματος πόρτας απλής 
ή ασφαλείας 

Υπηρεσία ανοίγματος πόρτας λόγω χαλασμένης 
κλειδαριάς σε απλή πόρτα ή ασφαλείας. 

80 

α/α ΕΙΔΟΣ Α2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ 

1 Απλός κύλινδρος                                            Απλός κύλινδρος               Μεταλλικός 
τριών διαστάσεων              54mm ή 72mm ή 83mm                               
έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                            

300 
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2 Κύλινδρος ασφαλείας με κλειδί 
αποτυπώσεως              
                                   

Κύλινδρος ασφαλείας με κλειδί αποτυπώσεως             
Μεταλλικός 
τριών διαστάσεων              54mm ή72mm ή 83mm                               
έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                            

60 

3 Κλειδαριά κουτιαστή                                      Κλειδαριά κουτιαστή                                     με κέντρο 50 
mm                                    να γίνεται δεξιά ή αριστερή                                   
έως 3 πρωτότυπα απλά κλειδιά  

50 

4 Κλειδαριά ασφαλείας 4 ή 2 
στροφών                                          

30 τεμάχια κλειδαριάς ασφαλείας 4  στροφών                    
20  τεμάχια κλειδαριάς ασφαλείας 2 στροφών                                           
με κέντρο 50 mm                                      να γίνεται δεξιά ή 
αριστερή                        έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                     

50 

5 κλειδαριά ασφαλείας                                  
με κέντρο 60 ή 70 mm                                                                       

κλειδαριά πόρτας ασφαλείας με κλειδί χρηματοκιβωτίου                                 
με κέντρο 60 ή 70 mm                                                                       80 

6 κλειδαριά χωνευτή                                           κλειδαριά χωνευτή                                          με κέντρο 45 
mm                              υποδοχή για απλό κύλινδρο                          
έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                                                  

20 

7 απλός κύλινδρος Master                         απλός κύλινδρος Master διαστάσεων 30x30                                                               
έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                          

20 

8 κλειδαριά πομόλου                          κλειδαριά πομόλου                          εσωτερικό κλείδωμα 
με μπουτόν ξεκλείδωμα από έξω με κλειδί                                        
έως 3 πρωτότυπα κλειδιά                           

20 

9 πόμολα εξώπορτας   πόμολα εξώπορτας 
χρώμα νίκελ ματ 
απόσταση κέντρων κλειδαριάς 75mm 
από μεταλλικό υλικό κατασκευής (πχ κράμα 
ψευδάργυρου, αλουμινίου,μαγνήσιου, χαλκού 

150 

10 πόμολα μεσόπορτας με 
μονοκόμματη πλάκα 

 πόμολα μεσόπορτας με μονοκόμματη πλάκα 
χρώμα νίκελ ματ 
απόσταση κέντρων κλειδαριάς 75mm 
από μεταλλικό υλικό κατασκευής (πχ κράμα 
ψευδάργυρου, αλουμινίου,μαγνήσιου, χαλκού 

150 

 
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 
 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ANTIΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

1 Αντιγραφή κλειδί 
απλό 

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

800 

2 Αντιγραφή κλειδί 
special απλό 

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

300 

3 Αντιγραφή κλειδί 
πόρτας 
ασφαλείας (κλειδί 
χρηματοκιβωτίου) 

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

300 
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4 Αντιγραφή κλειδί 
αποτυπώσεως  

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

700 

5 Αντιγραφή κλειδί 
για κλειδαριά 
ασφαλείας 4 ή 2 
στροφών 

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

300 

6 Αντιγραφή κλειδί 
κλειδαριάς 
πομόλου 

Υπηρεσία  κατασκευής ενός αντιγράφου κλειδιού. Περιλαμβάνει την εργασία 
και τα υλικά.  

100 

 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΡΟΛΑ 
 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Γ1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  

1 Επισκευή 
ξύλινων και 
πλαστικών 
ρολών 

Υπηρεσία επισκευής ρολών σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων 

120 

2 Επισκευή ρολών 
αλουμινίου με 
ιμάντα 

Υπηρεσία επισκευής ρολών σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων 

50 

α/α 

ΕΙΔΟΣ Γ2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ 

1 Ιμάντας για 
ξύλινο ή 
πλαστικό ρολό                                                                                                   

Ιμάντας 2 cm σε συσκευασία των 8 μέτρων για ξύλινο ή πλαστικό ρολό                          

60 

2 Ζεύγος  
μεταλλικών 
φουρκετών  

Ζεύγος  μεταλλικών φουρκετών για ξύλινο ή πλαστικό ρολό        

20 

3 Ζεύγος 
μεταλλικών 
ρουλεμάν  

Ζεύγος μεταλλικών ρουλεμάν για ξύλινο ή πλαστικό ρολό   

20 

4 Μηχανισμός 
ιμάντα 6 ή 8 
μέτρων                                           

Μηχανισμός ιμάντα 6 ή 8 μέτρων παλαιού τύπου  για ξύλινο ή πλαστικό ρολό                                             

20 

5 Ταμπακιέρα με 
ιμάντα 6 μέτρων                     

Ταμπακιέρα με ιμάντα 6 ή 7 μέτρων για ρολό αλουμινίου                         

50 
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ  
 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  

1 Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
σε ξύλινα 
κουφώματα  

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε παλαιού τύπου ξύλινα 
κουφώματα κατοικίας, σε παράθυρα κουζίνας, κύριας 
οικίας και μπαλκονόπορτας .                                                         
Ενδεικτικές διαστάσεις και πάχος τζαμιού:                                             
60x90 (+-20)  cm   60x140 (+-20) cm                                                  
60x200 (+-20) cm  3 m.m 

450 

2 Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
σε κουφώματα 
αλουμινίου 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου 
κατοικίας,  σε συρώμενα παράθυρα μπαλκονόπορτας.                                                          
Ενδεικτικές διαστάσεις και πάχος τζαμιού:                                             
140x210  (+-20)  cm                                                           5 m.m                                                       

20 

3 Αντικατάσταση 
διπλού τζαμιού 
σε  κουφώματα 
αλουμινίου 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού σε κουφώματα αλουμινίου 
κατοικίας, σε δίφυλλα ανοιγώμενα και μονόφυλλα 
συρώμενα  παράθυρα μπαλκονόπορτας .                                           
Ενδεικτικές διαστάσεις και πάχος  τζαμιών:                                                                
60 x200 (+-20)  cm                                                                                 
140 x210 (+-20) cm                                                      4χ12χ4 
m.m                           60 

4 Αντικατάσταση 
μονού τζαμιού 
ματ μπάνιου σε 
ξύλινα 
κουφώματα 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού ματ μπάνιου σε ξύλινα 
κουφώματα  κατοικίας.                                        Ενδεικτικές 
διαστάσεις και πάχος  τζαμιών:                                                                
60 x 90 (+-20)  cm                                                                                 
4 m.m.                                                                            80 

5 Αντικατάσταση 
διπλού τζαμιού 
ματ μπάνιου σε 
κουφώματα 
αλουμινίου 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού ματ μπάνιου σε κουφώματα 
αλουμινίου.                                       Ενδεικτικές διαστάσεις 
και πάχος  τζαμιών:                                                                60 x 
90 (+-20)  cm                                                                                 4 
x 12 x 4 m.m.                                                                            

20 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  τετραγωνικά μέτρα 

1 Μονό διάφανο 
τζάμι πάχους 3 
m.m 

διάφανο φύλλο τζαμιού                                     πάχος 3 m.m                                                                 
100 τεμάχια διαστάσεων 60χ90 cm                                                             
100 τεμάχια διαστάσεων 60χ140 cm                                                      
250 τεμάχια διαστάσεων 60χ190 cm                                    

423 

2 Μονό διάφανο 
τζάμι πάχους 5 
m.m 

διάφανο φύλλο τζαμιού                                     πάχος 5 m.m                                                              
20 τεμάχια διαστάσεων 140x210 cm  

58,8 

3 Διπλό διάφανο 
τζάμι πάχους 
4x12x4 m.m 

διάφανο φύλλο τζαμιού                                     πάχος 4x12x4  
m.m                                                                                               50 
τεμάχια διαστάσεων 60 cm x 200 cm                                                               
10 τεμάχια διαστάσεων 140 cm x 210 cm                            

89,4 

4 Μονό τζάμι ματ 
(αμμοβολής) 
πάχους 4 m.m 

 φύλλο τζαμιού ματ (αμμοβολής)                                 πάχος 4 
m.m                                                          80 τεμάχια 
διαστάσεων 60χ90 cm                                                       

43,2 

5 Διπλό  τζάμι ματ 
(αμμοβολής) 
πάχους 4x12x4 
m.m 

 φύλλο τζαμιού ματ (αμμοβολής)                                 πάχος 
4x 12 x 4  m.m                                                          20 τεμάχια 
διαστάσεων 60χ90 cm                                                       

10,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


