
LENTIA COURT 14 

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:  Το υπό ανέγερση έργο LENTIA COURT 14 βρίσκεται στα σύνορα Αγίου Δομετίου με Έγκωμη, 
λίγα μέτρα από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου.  
Είναι ιδανικό για ιδιοκατοίκηση (ήσυχη πάροδος απέναντι από Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, 
λίγα μόνο λεπτά από το κέντρο της πόλης και κοντά σε μεγάλη υπεραγορά)  
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ από 9 Διαμερίσματα πολυτελείας (7 δυάρια και 2 μονάρια που έχουν μεγάλη βεράντα).  
Μόνο 3 διαμερίσματα κατά όροφο.  Κάθε διαμέρισμα έχει δικό του χώρο στάθμευσης και αποθήκη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ είναι εδώ και
. ακούει τις ανάγκες και επιθυμίες σας και προσπαθεί να τις υλοποιήσει
. σας εξυπηρετεί με συνέπεια πριν και μετά την πώληση
. ντύνει το μελλοντικό σας σπίτι με ποιοτικά και διαχρονικά υλικά

O�ce:  Kostaki Pantelides 15 , Lentia Court 2 , Flat/O�ce: 102 , Nicosia , Strovolos , Nicosia , 2057 , Cyprus
Tel: (+357) 22 45 39 33  Mob: (+357) 99 61 61 12  Fax : (+357) 22 35 35 40  Email: litsa@lentia.com.cy

Το κτίριο μας έχει Ενεργειακή Απόδοση Β+

LENTIA CO LTD



Luxury Living



Luxury Living



Ground Floor 

         FLAT                     GF       
  DESCRIPTION    STORAGE(m2)         
 
  101   2 bedroom          2.25            
  102   2 bedroom          2.00                
  103   2 bedroom          2.50                    
    

         FLAT                     GF       
  DESCRIPTION    STORAGE(m2)         
 
  201   2 bedroom       4.50            
  202   2 bedroom       2.80              
  203   2 bedroom       2.80                    
    

         FLAT                     GF       
  DESCRIPTION    STORAGE(m2)         
 
  301   2 bedroom       1.90            
  302   1 bedroom       2.80              
  303   1 bedroom       2.60                    
    









LENTIA COURT 14, Evagora Pallikarides st 15,
2369 Ayios Dometios

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το κτίριο μας είναι σχεδιασμένο με απλές, καθαρές και μοντέρνες αρχιτεκτονικές γραμμές. 
Σχεδιάστηκε για να προσφέρει ποιότητα και αισθητική για να κάνει εύκολη την ζωή των ενοίκων του.

Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου είναι Class B+.

1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Η εξωτερική τοιχοποιία καθώς επίσης και η τοιχοποιία ανάμεσα σε δύο διαμερίσματα θα είναι από
θερμομονωτικά διάτρητα τούβλα 25 εκ. πάχους, πρώτης ποιότητας.  
Οι μεσότοιχοι κάθε διαμερίσματος θα είναι από διάτρητα τούβλα 10 εκ. πάχους, πρώτης ποιότητας.  
Εξωτερικά η τοιχοποιία και ο σκελετός θα επενδυθούν με εξυλασμενη πολυστερίνη 50μμ και θα γίνουν 3ον χέρι με τρία χέρια μπογιά.
2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα γίνουν 3 χέρια σοβά και θα μπογιατιστούν 3 χέρια εμάλσιον.  
Τα ταβάνια θα σπατουλαριστούν και θα μπογιατιστούν σε τρεις στρώσεις.
3. ΔΑΠΕΔΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στα πατώματα μπάνιων και αποχωρητηρίων θα τοποθετηθούν έγχρωμα, μοντέρνα και ποιοτικά κεραμικά.  
Οι τοίχοι θα επενδυθούν με πορσελάνες μέχρι το ύψος της θύρας.  Στα πατώματα καθιστικών, κουζίνας, υπνοδωματίων και διαδρόμων 
θα τοποθετηθούν ποιοτικά κεραμικά ή laminated �ooring.  Γενικά, θα τοποθετηθεί τσεκολαδούρα της αυτής φύσεως με το πάτωμα.
Σε όλα τα παράθυρα θα τοποθετηθούν πατούδες από άσπρο μάρμαρο.  
Τα καπάκια των πάγκων καθώς και η σκάλα κλιμακοστασίου θα είναι από γρανίτη.
4. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Όλα τα είδη υγιεινής, μπάνια, αποχωρητήρια και νιπτήρες θα είναι μοντέρνα, άσπρου χρώματος Α ποιότητας.  
Επίσης θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία των ειδών υγιεινής.
5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Τα ερμάρια και οι πάγκοι της κουζίνας θα κατασκευαστούν σε ίσες και μοντέρνες γραμμές σύμφωνα με τα σχέδια 
και θα φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την κανονική τους λειτουργία.
Οι κάσιες θα είναι από Σουηδικό ξύλο Α ποιότητας επενδυμένες με p.v.c ή μελαμίνη.
Οι μεσόθυρες και οι εξώθυρες θα είναι από σουηδικό ξύλο και με επένδυση p.v.c.  
Οι εξώθυρες θα συνάδουν με τις πρόνοιες της πυροσβεστικής
6. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
Όλες γενικά οι κατασκευές αλουμινίου θα γίνουν από ανοξείδωτο αλουμίνιο άσπρου χρώματος Α ποιότητας με θερμομονωτικά γυαλιά.  
Στα παράθυρα των μπάνιων και αποχωρητηρίων θα τοποθετηθούν τζάμια αδιαφανή.
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα συνάδει με τους κανόνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Όλα τα διαμερίσματα θα διαθέτουν αρκετά σημεία φωτιστικών για να παρέχουν άπλετο φως καθώς και αρκετές πρίζες.
Στα διαμερίσματα θα υπάρχουν σημεία τηλεφώνου και τηλεόρασης στα υπνοδωμάτια και καθιστικό.
Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση θυροτηλεφώνων και επέκταση σε κάθε διαμέρισμα.
Θα γίνει πρόνοια για air conditions, heating and cooling σε κάθε διαμέρισμα.
8. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Το κάθε διαμέρισμα θα διαθέτει τον δικό του ηλιακό θερμοσίφωνα ο οποίος θα αποτελείται από ντεπόζιτο και πλαίσιο και θα τοποθετηθεί 
στην ταράτσα της πολυκατοικίας.  Θα υπάρχει παροχή κρύου και ζεστού νερού στα μπάνια και κουζίνα από κεντρικό σύστημα πιέσεως.
9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Πλήρης και τέλεια εγκατάσταση παροχής ύδατος και δεξαμενών οροφής και εγκατάσταση αποχετεύσεως λυμάτων με ειδική πρόβλεψη 
εξαερισμού των κεντρικών του αγωγών.  Όλα θα γίνουν σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.  Θα τηρηθούν οι όροι του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας σχετικά με την διαδικασία της τοποθέτησης υδρομετρητών.
10. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Θα παρέχεται δικαίωμα χρήσεως χώρου στάθμευσης στο ισόγειο της πολυκατοικίας σε κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος 
και το κάθε διαμέρισμα θα έχει αποθήκη.  Θα μπουν αισθητήρες φωτισμού (sensors) για αυτόματο φωτισμό των χώρων στάθμευσης
 καθώς και εισόδων στο ισόγειο του κτιρίου και στο κλιμακοστάσιο.
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