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Θ Μ : τθγ

βΝη Ν Ϋ

λα (4) αθ δε έη θα

Γ ΝΙΚ ΝΟ ΗΓΙ :
ΗΝ
1.
2.
3.
4.

τθγ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ ιάμΝ Ϋ
λα (4) αθ δε έη θα:
ΈθαΝ(1)Νη αζζδεσΝξπθέ
ΈθαμΝ(1) ηπ αΝιτζδθκμΝπαλαζζβζσΰλαηηκμΝ έ εκμ
ΈθαΝ(1)Νζ υεσΝιτζδθκΝεκυ έΝη Ναθκδξ άΝ βΝηέαΝπζ υλΪ
ΈθαΝ (1)Ν ηατλκΝ η αζζδεσΝ λαΰπθδ ηΫθκΝ εκυία ΪεδΝ η Ν ζαίΫμ πκυΝ Ϋξκυθ πΫθ υ βΝ
απσΝ ξκδθέ

ΦΟΝΣΟ –

Η:

ΗΝΫ λαή λαπΫαδΝ φΪπ αδΝ κθΝ κέξκέ
ΣαΝ τκΝ ξαλ δΪήφσθ κΝ
λ υθκθ αδΝ κθΝ κέξκΝ η Ν αδθέα,Ν εΪγ αΝ πλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
λαπ αδκτ, Ϋ δΝυ ΝθαΝφαέθ αδΝβΝηα Νπζ υλΪΝ κυμέΝΣκΝ υθκζδεσΝπζΪ κμΝ πθΝξαλ δυθΝγαΝ
έθαδΝ1ζίΝ εέΝ πΪθπΝεαδΝηπλκ ΪΝαπσΝ βθΝΫ λαή λαπΫαδΝ κπκγ κτθ αδΝ αΝΪζζαΝ τκΝξαλ δΪέΝ
ΣκΝ υθκζδεσΝ πζΪ κμΝ κυμΝ γαΝ έθαδΝ πέ βμΝ 1ζίΝ εέΝ  κΝ ηπλσ γδκΝ ηάηαΝ βμΝ
Ϋ λαμή λαπ αδκτΝ αΝξαλ δΪΝ αεέακθ αδΝεαδΝελΫηκθ αδΝεα αεσλυφαέΝΗΝ«λαφά»Ν πθΝξαλ δυθΝ
κυΝ κέξκυΝ Ϋηθ δΝεαγΫ πμΝ βΝ«λαφά»Ν πθΝξαλ δυθΝ βμΝΫ λαμή λαπ αδκτέ
ΣΟΠΟΘ ΣΗΗΝΣΧΝΝ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΧΝ:
. ΟΝηπ αΝιτζδθκμΝπαλαζζβζσΰλαηηκμΝ έ εκμΝ κπκγ έ αδΝη Ν βΝηδελάΝπζ υλΪΝ βμΝίΪ βμΝ
κυΝ εΪγ αΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ λαπ αδκτ, Ϋ δΝ υ Ν θαΝ αεκυηπΪΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
κέξκυ, η Ν βθ π λδεάΝ κυΝπζ υλΪΝθαΝεκδ ΪΝ κθΝ κέξκέ
ΗΝηδελάΝπζ υλΪΝ βμΝίΪ βμΝ κυ Ϋηθ αδΝεΪγ αΝ κΝηΫ κθΝαπσΝ δμΝ θυ δμήλαφΫμΝ πθΝ
ξαλ δυθΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ λαπ αδκτ εαδΝ κυΝ κέξκυ (ίζΫπ Ν πλυ β φπ κΰλαφέα:
ηπλκ δθάΝσοβΝεαδΝ Ϋ αλ βΝφπ κΰλαφέα: εΪ κοβ).
. ΣκΝη αζζδεσΝξπθέΝ κπκγ έ αδΝαθ λαηηΫθκΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ λαπ αδκτ,ΝΫ δΝυ Ν
βΝλαφάΝ κυΝξπθδκτ, πκυΝεα αζάΰ δΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝίΪ βμΝ κυ, θαΝαεκυηπΪΝ βθΝ
εΪ πΝ αλδ λάΝ ΰπθέαΝ βμΝ πζ υλΪμΝ κυΝ ιτζδθκυΝ έ εκυΝ (ίζΫπ Ν λέ βΝ φπ κΰλαφέαμΝ
πζΪΰδαΝσοβΝεαδΝ Ϋ αλ βΝφπ κΰλαφέαμΝεΪ κοβ).
ΗΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝίΪ βμΝ κυΝη αζζδεκτΝξπθδκτΝ φΪπ αδΝ πέ βμΝη Ν βθΝ Ϋθπ βήλαφάΝ
πθΝξαλ δυθΝ(ίζΫπ Ν Ϋ αλ β φπ κΰλαφέαμΝεΪ κοβ)έ
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ΑΡΧΗΝ2ΗΝ ΛΙ Α
Γ.

ΣκΝ ζ υεσΝ ιτζδθκΝ εκυ έ κπκγ έ αδΝ αθ λαηηΫθκΝ η Ν κΝ ΪθκδΰηΪ κυΝ πλκμΝ βθΝ
πδφΪθ δαΝ κυΝ λαπ αδκτ,Νη Ν λσπκΝυ ΝβΝπέ πΝηδελάΝεΪγ βΝαεηάΝ κυΝθαΝαεκυηπΪΝ
β ιδΪΝΰπθέαΝ βμΝηδελάμΝπζ υλΪμΝ κυΝ έ εκυΝ(ίζΫπ Ν τ λβ φπ κΰλαφέαμΝπζΪΰδαΝ
σοβ εαδΝ Ϋ αλ βΝφπ κΰλαφέαμΝεΪ κοβ).
ΗΝηπλκ δθάΝηδελάΝεΪγ βΝαεηάΝ κυΝιτζδθκυΝεκυ δκτΝαεκυηπΪΝ βθΝΫθπ βήλαφάΝ πθΝ
ξαλ δυθΝ Ναπσ α βΝγβ,ηΝ εέΝαπσΝ κθΝ έ εκΝ(ίζΫπ Ν πλυ βΝφπ κΰλαφέαμΝηπλκ δθάΝ
σοβΝεαδΝ Ϋ αλ βΝφπ κΰλαφέαμΝεΪ κοβ).

. ΣκΝ ηατλκΝ η αζζδεσΝ
λαΰπθδ ηΫθκΝ εκυία ΪεδΝ κπκγ έ αδΝ
β ίΪ βΝ κυΝ
αθ λαηηΫθκυΝ ζ υεκτΝ ιτζδθκυΝ εκυ δκτ, Ϋ δ υ
κδΝ λαφΫμΝ πθΝ τκΝ πζαρθυθΝ
πζ υλυθΝ κυ θαΝ υηπέπ κυθΝ η Ν κΝ ηΫ κθΝ πθΝ τκΝ πζαρθυθΝ πζ υλυθΝ βμΝίΪ βμΝ κυΝ
αθ λαηηΫθκυΝιτζδθκυΝεκυ δκτΝ(ίζΫπ Ν τ λβΝφπ κΰλαφέαμΝπζΪΰδαΝσοβ).
ΗΜ ΙΧΗ:
1) ΟδΝ θυ δμΝ πθΝ ξαλ δυθΝ εαγυμΝ εαδ αΝ σλδΪΝ κυμΝη Ν κθΝ κέξκΝ θΝ απκ ζκτθΝ
βμΝ τθγ βμέ
2) ΝαΝαφαδλ γκτθΝσζ μΝκδ δεΫ μΝαπσΝ αΝαθ δε έη θαΝ( ΪθΝυπΪλξκυθ)έ
3) ΓδαΝ βθΝκλγάΝ κπκγΫ β βΝ κυΝγΫηα κμΝαεκζκυγκτθΝ Ϋ
λδμ φπ κΰλαφέ μέ

κδξ έαΝ

Καγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ιΫ α βμΝ αΝ φυ αΝ βμΝ αέγκυ αμΝ (σξδΝ πλκίκζ έμ)Ν πλΫπ δΝ θαΝ
παλαηΫθκυθΝαθκδξ Ϊέ
ζΪξδ

βΝαπσ α βΝη αιτΝυπκοβφέκυΝεαδΝγΫηα κμΝ κυζΪξδ κθΝβ,ηΝηΫ λαέ
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ΑΡΧΗΝ3ΗΝ ΛΙ Α

Πλυ βΝφπ κΰλαφέαμΝΜπλκ

δθάΝσοβ

ραφή

17,5 cm

17,5 cm
τ λβΝφπ κΰλαφέα: ΠζΪΰδαΝσοβ
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ραφήΝχωνιού

Σλέ βΝφπ κΰλαφέα: ΠζΪΰδαΝσοβ

32,5 cm

ραφήΝχωνιού

ΣΫ αλ β φπ κΰλαφέα: ΚΪ κοβ
Σ ΛΟΝΜΗΝΤΜ ΣΟ
Σ ΛΟΝ4ΗΝΑΠΟΝζΝ ΛΙ



