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 Η εταιρεία ''Χ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ'' δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο με ειδίκευση στη 

χρήση μεταλλικού σκελετού. Η γνώση, η εμπειρία και η πρακτική ολοκλήρωση σημαντικών μεταλλικών 

κατασκευών συνέβαλαν στην επέκταση των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, δημιουργώντας μια ευέλικτη, 

μεταφερόμενη μεταλλική κατοικία.  

Άποψη εξωτερικής μεταλλικής κατοικίας διαστάσεων 12,00mx3,00m 

 
 

 Η μεταλλική κατοικία παρουσιάζεται μέσω του νέου project ''Luxury Metal Home'', ένα σπίτι 

διαστάσεων 3,00m x 12,00m (prefabricated), μεταφερόμενο και πλήρως εξοπλισμένο. Απευθύνεται στους 

ιδιώτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια νέα κατοικία κύρια ή εξοχική καθώς και να επεκτείνουν 

υπάρχουσα κατοικία είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη διάταξη (δημιουργία ορόφων). 

Άποψη εσωτερικής διαρρύθμισης κατοικίας ενός δωματίου (χρήση ιδιώτη) / σουίτας (χρήση ξενοδόχου) 

 
 Η μεταλλική κατοικία απευθύνεται και στους επιχειρηματίες, παρουσιάζοντας την ''ΙΟΚΑΣΤΗ'', 

μια μεταλλική σουίτα, διαστάσεων 3,00m x 12,00m (prefabricated), πλήρως επιπλωμένη και 

εξοπλισμένη. Είναι ιδανική για ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων (κλασικού τύπου και 

resorts), χώρων εστίασης (cafe, bar, restaurant) και εμπορικών καταστημάτων, σε σχέδιο και διάταξη 

ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής. 

Άποψη διαμόρφωσης restaurant-bar 
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Το νέο project μεταλλικής κατοικίας  

ως ''Luxury Metal Home'' για ιδιώτες και 

 ως ''ΙΟΚΑΣΤΗ'' για επιχειρηματίες: 
 

 

  

- χρησιμοποιεί πιστοποιημένα μέταλλα και υλικά κατασκευής eco 
friendly, 
 

 

  

- πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές στατικότητας και 

λειτουργίας ανά περίπτωση,   
 

 

  

- ενδείκνυται για κάθε περιοχή (χαρακτηρισμένη, ορεινή, 

δυσπρόσιτη, απομακρυσμένη, νησιωτική κλπ), 
 

 

  

- εναρμονίζεται σε κάθε φυσικό τοπίο, 
 

 

  

- προσαρμόζεται σε κάθε επιλογή εσωτερικής διαρρύθμισης, 
 

 

  

- αδειοδοτείται άμεσα και ευέλικτα. 
 

 

 

Εικόνα φόρτωσης πρότυπης εκθεσιακής οικίας 
(τοποθετείται ολόκληρη στους άξονες του πατώματος του επαγγελματικού οχήματος) 
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Εξωτερική όψη εκθεσιακής οικίας 

 
Εσωτερικά πλάνα διαδρόμου μήκους 12m 

  
Εικόνες δωματίων εκθεσιακής κατοικίας 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ πρότυπης κατοικίας ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Μεταλλικός Σκελετός από κοιλοδοκό βαρέως 
τύπου, μαύρο με πυράντοχη βαφή, διαστάσεων 

12,00m επί 3,00m 

 

Κατασκευή τελικών διαστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες καθώς 
και συνένωση δυο ή περισσότερων σε οριζόντια και κάθετη διάταξη 

(δημιουργία ορόφων) 
 

Τοιχοποιία εξωτερική από: μια σειρά 
πετροβάμβακα, μια σειρά 

ορυκτοβάμβακα,θερμοπρόσοψη εταιρίας 
WEBER 

 

Χρωματισμός με ευρύ φάσμα χρωμάτων και τεχνοτροπιών καθώς και 
επένδυση με υλικά επιλογής (ξύλο, πέτρα, μέταλλο, πατητή τσιμεντοκονία, 

deck κλπ) 
 

Τοιχοποιία εσωτερική από: μια σειρά 
πετροβάμβακα, μια σειρά ορυκτοβάμβακα, 

ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 10cm 

 

Διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου ανάλογα με τις ανάγκες και άμεση επιλογή 
μεταξύ αρχιτεκτονικών σχεδίων 

 

Δάπεδο: βινυλικό στο σαλόνι, πλακίδια 
μπάνιου, laminate στο δωμάτιο 

 

Ευέλικτη επιλογή τελικού δαπέδου από διάφορα υλικά (ξύλο, βινυλικό PVC, 
πλακίδιο, laminate, πατητή τσιμεντοκονία κλπ) 

 

Οροφή: ανθυγρή γυψοσανίδα, μόνωση και 
φενιζόλ γραφίτη, μια σειρά πετροβάμβακα, μια 

σειρά ορυκτοβάμβακα, ξυλόπλακα OSB πάχους 
1,5cm, ασφαλτικό κεραμίδι 

 

Δημιουργία ταράτσας - μπαλκονιού (σε ολόκληρη ή σε τμήμα της οροφής) 
καθώς και επιπρόσθετη επιλογή εγκατάστασης αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος για παροχή ενέργειας 
 

Κουφώματα αλουμινίου σειράς S450 εταιρίας 
ALUMIL 

 

Επιλογή διαστάσεων κουφωμάτων εξωτερικών υαλοπινάκων ανάλογα με την 
αρχιτεκτονική τοπίου 

 

Ηλεκτρολογικό υλικό design εταιρίας AVE 

 

Εγκατάσταση υλικού και διακοπτών κλασικού τύπου αλλά και υψηλού design 
με ηλεκτρονικό σύστημα αφής και χρήση νέων τεχνολογιών 

 

Είδη υγιεινής εταιρίας IDEAL STANDARD 

 

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής κλασικού τύπου και εντοιχιζόμενα καζανάκια 
καθώς και luxury υδρομασάζ 

 

Κλιματισμός δωματίου και κυρίως χώρου-
σαλονιού με την εγκατάσταση δυο μονάδων 

 

Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου INVERTER, εξοικονόμησης 
ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος 

 

Εξοπλισμός χώρου με MINI BAR και βραστήρα, 
χρηματοκιβώτιο και κλειδαριά εισόδου σε stand 
ως δείγμα της προσφερόμενης ασφάλειας της 

εταιρίας NAL 
 

 

Τοποθέτηση εύχρηστων minibar και μικροσυσκευών για ξενοδοχειακή χρήση 
καθώς και κλασικών οικογενειακών συσκευών ενεργειακής κλάσης Α. 
Εγκατάσταση χρηματοκιβωτίου και χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου 

πρόσβασης και ασφάλειας 
 

Σύστημα ύπνου, λευκά είδη και επίπλωση 
σαλονιού εταιρίας COCO-MAT 

 

Επιλογή συστήματος ύπνου ανάλογα τη σωματική ανάγκη και ευεξία από 
φυσικά υλικά κατασκευής, έπιπλα σαλονιού όμοιας φιλοσοφίας ευεξίας και 

χαλάρωσης, λευκά είδη ποιότητας (cotton, satin κλπ) 
 

Μεταλλική χειροποίητη επίπλωση (κομοδίνα, 
stand bar, σύστημα ραφιών) σε industrial style 

της νέας σειράς DIOGENIS 

 

Επίπλωση ιδιαίτερου ύφους και βάσει στυλ διακόσμησης (industrial, minimal, 
ethnic, floral, nautical, bohemian κλπ) 

 

Μεταφορά χωρίς την απαραίτητη χρήση 
βοηθητικού οχήματος μεταφοράς μεγάλων 

φορτίων 

 

Μεταφορά σε οποιαδήποτε περιοχή (νησιωτική, ηπειρωτική, εκτός Ελλάδος) 
με την προϋπόθεση τήρησης προδιαγραφών αρχιτεκτονικής τοπίου και 

πολεοδομικής αρχής 
 

Χαμηλό κόστος πολεοδομικής άδειας 
 

 

Ολοκληρωμένη ομάδα συμβούλων-τεχνικών-μελετητών-μηχανικών για 
ευελιξία σε κάθε περιοχή 
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Kazarma Messinia, Greece, 24014  

tel: +30 27220 81177  

 mob: +30 698 45 55 514   

email: info@lmh.gr 

site: www.lmh.gr 

 

 


