
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
Προμήθειας και τοποθέτησης σητών και παντζουριών οικίσκων  κατασκήνωσης Διονύσου  

 

α/α Περιγραφή 
Διαστάσεις 

Ανοίγματος (ΠxΥ) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

1.Α Λύση 1η - Παραλλαγή Α 
Ρολό («κουτί») αλουμινίου 
που θα περιέχει παντζούρι 
τυλιγόμενο σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο με 
μηχανισμό ελεγχόμενο με 
ιμάντα, και χρώματος 
λευκού. Στην εξωτερική 
πλευρά θα τοποθετηθεί 
σταθερή σήτα με μεταλλικό 
πλέγμα και πλαίσιο 
αλουμινίου ιδίου χρώματος 
με το παντζούρι.  

1150 x 700 mm τεμ 390   

900 x 700 mm τεμ 65   

 

 
σύνολο € προ ΦΠΑ >>>>>> 

 

 

α/α Περιγραφή 
Διαστάσεις 

Ανοίγματος (ΠxΥ) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

1.Β Λύση 1η - Παραλλαγή Β 
Ρολό («κουτί») αλουμινίου 
που θα περιέχει παντζούρι 
τυλιγόμενο σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο με 
μηχανισμό ελεγχόμενο με 
ιμάντα, και χρώματος 
RAL3020. Στην εξωτερική 
πλευρά θα τοποθετηθεί 
σταθερή σήτα με μεταλλικό 
πλέγμα και πλαίσιο 
αλουμινίου ιδίου χρώματος 
με το παντζούρι.  

1150 x 700 mm τεμ 390   

900 x 700 mm τεμ 65   

 

 
σύνολο € προ ΦΠΑ >>>>>> 

 

 

α/α Περιγραφή 
Διαστάσεις 

Ανοίγματος (ΠxΥ) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

2.Α Λύση 2η - Παραλλαγή Α 
Ρολό («κουτί») αλουμινίου 
που θα περιέχει παντζούρι 
τυλιγόμενο σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο με 
μηχανισμό ελεγχόμενο με 
περιστρεφόμενη ράβδο, και 
χρώματος λευκού. Στην 
εξωτερική πλευρά θα 
τοποθετηθεί σταθερή σήτα 
με μεταλλικό πλέγμα και 
πλαίσιο αλουμινίου ιδίου 
χρώματος με το παντζούρι. 

1150 x 700 mm τεμ 390   

900 x 700 mm τεμ 65   

 

 
σύνολο € προ ΦΠΑ >>>>>> 

 



 

α/α Περιγραφή 
Διαστάσεις 

Ανοίγματος (ΠxΥ) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

2.Β Λύση 2η - Παραλλαγή Β 
Ρολό («κουτί») αλουμινίου 
που θα περιέχει παντζούρι 
τυλιγόμενο σε 
περιστρεφόμενο τύμπανο με 
μηχανισμό ελεγχόμενο με 
περιστρεφόμενη ράβδο, και 
χρώματος RAL3020. Στην 
εξωτερική πλευρά θα 
τοποθετηθεί σταθερή σήτα 
με μεταλλικό πλέγμα και 
πλαίσιο αλουμινίου ιδίου 
χρώματος με το παντζούρι.  

1150 x 700 mm τεμ 390   

900 x 700 mm τεμ 65   

 

 
σύνολο € προ ΦΠΑ >>>>>> 

 

 
 

α/α Περιγραφή 
Διαστάσεις 

Ανοίγματος (ΠxΥ) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

3. Τοποθέτηση ανοιγόμενης 
σήτας εσωτερικά των 
ξύλινων κουφωμάτων, με 
μεντεσέδες κατά μήκος της 
άνω οριζόντιας πλευράς του 
τελάρου αυτής (ο άξονας 
περιστροφής ανοίγματος 
παράλληλος ως προς την 
οριζόντιο). Οι σήτες θα είναι 
από μεταλλικό πλέγμα και το 
τελάρο από αλουμίνιο 
χρώματος λευκού. 

1150 x 700 mm τεμ 390   

900 x 700 mm τεμ 65   

 
 

σύνολο € προ ΦΠΑ >>>>>> 
 
 

            
 

       Αθήνα, .…./Μαρτίου/2019 
 

                       Ο προσφέρων 
 
 
 
 

                                    (σφραγίδα  -  υπογραφή) 
 


