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VIP 
Κατηγορίες 
Α. Κάθισμα διευθυντικό VIP (τροχήλατο)  

Β. Κάθισμα επισκέπτου VIP E  

 
Α. Κάθισμα διευθυντικό VIP (τροχήλατο)  
Α.1. Τεχνικά στοιχεία 
Α.1.1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο,  βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη. 

 

Α.1.2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο  και φέρουν κάλυμμα 

επίσης από πολυαμίδιο.  Προαιρετικά τοποθετούνται αντί των τροχών σταθερά πέλματα. 

 

Α.1.3. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που 

βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.   

 

Α.1.4.  Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός “Synchro” και είναι κατασκευασμένος 

από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της 

έδρας κατά 11ο και του στηρίγματος της πλάτης κατά 18ο με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 

7 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για 

ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  Η ενεργοποίηση της ανάκλισης 

επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας.  Η 

ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που 

βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού.  

 

Α.1.5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό πλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επί της 

έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60 mm, 

το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Tο βάθος της έδρας ρυθμίζεται οριζόντια από 0 

– 60 mm και σταθεροποιείται σε 7 θέσεις. 

  Διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 480 mm. 
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Α.1.6 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση 

(φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό 

μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα 

με ταπετσαρία επιλογής. Στο πλαϊνό μέρος φέρει στροφείο το οποίο ρυθμίζει  (μέσω 

εσωτερικού μηχανισμού)  την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων για 

καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Για μέγιστη άνεση το στήριγμα της πλάτης φέρει 

στην κεντρική περιοχή πίεσης κενό με τοποθετημένους ελαστικούς ιμάντες. Το πίσω και κάτω 

μέρος της πλάτης φέρει ειδικό στροφείο για την ρύθμιση του ύψους  της πλάτης. 

  Διαστάσεις πλάτης: ύψος 840 mm, πλάτος 520 mm. 

 

 Α.1.7  Τα μπράτσα του καθίσματος έχουν σταθερό ύψος και κατασκευάζονται από θερμοπλαστικό 

πολυαμίδιο διαστάσεων 280x64 mm. Συνδέονται στο μηχανισμό του καθίσματος με 

χαλύβδινη βάση.  

 

Τα μπράτσα ρυθμίζονται κατά πλάτος από 520 έως 600 mm. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε χαρτοκιβώτιο  

Βάρος: 27,0 kg 

Όγκος: 0.52 m3 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 
EN 1335-1:02 

EN 1335-2:10 

EN 1335-3:09 

ZEK 01.2-08/12.08 

 

 

Β. Κάθισμα επισκέπτου VIP E  
B.1. Τεχνικά στοιχεία 
B.1.1. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 26 mm και 

πάχους 2 mm, διαμορφωμένος σε σχήμα S. 

 

Β.1.2. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 12 

mm. Επί της έδρας τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με ύφασμα 

επιλογής από το χρωματολόγιο του ΔΡΟΜΕΑ. 

Β.1.3 Η πλάτη διατίθεται σε δύο εκδόσεις 

mailto:e-mail:dromeas@dromeas.gr
http://www.dromeas.gr


 
ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62121 Τ.: 23210 99220, F: 23210 99270 / e-mail:dromeas@dromeas.gr / www.dromeas.gr  

 
Σελίδα 3 από 3 

o Στην πρώτη έκδοση η πλάτη είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και 

συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ η οποία επενδύεται με λαστιχωτό ύφασμα. Πάνω 

από το λαστιχωτό τοποθετείται σφουγγάρι 10mm και τέλος επενδύεται με ύφασμα 

επιλογής από το χρωματολόγιο του ΔΡΟΜΕΑ. 

o Στην δεύτερη έκδοση η πλάτη διατίθεται με δίχτυ. Φέρει ανατομικό πλαίσιο 

κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ, επί του 

οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η 

πίεση. 

 

B.1.4. Το VIP E διαθέτει μπράτσα από ημίσκληρη μαύρη πολυουρεθάνη. 

 

B.1.5. Υπάρχει η δυνατότητα  στοίβαξης του ενός πάνω στο άλλο. 

 

B.1.6. Διαστάσεις έδρας : πλάτος  480 mm, βάθος 470 mm. 

 

B.1.7. Διαστάσεις πλάτης : πλάτος 460 mm, ύψος 590 mm 

 

B.1.8. Η βάση φέρει αντιολισθητικά πέλματα. 

 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε χαρτοκιβώτιο  

Βάρος: 10,0 kg 

Όγκος: 0.44 m3 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 
ΕΝ 13761:2002 

ΖΕΚ 01.2-08/12.08 
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