
www.dromeas.gr

Νέα Προϊόντα



Διευθυντικό Κάθισμα

WEB
Μοντέρνος σχεδιασμός και άνεση.
Το διευθυντικό κάθισμα WEB είναι αυτό που ψάχνετε.
Διευθυντικό κάθισμα τροχήλατο με ενιαίο μπράτσο και
ενσωματωμένο προσκέφαλο.



Κάθισμα Εργασίας

ACTION
Κάθισμα εργασίας με δίχτυ στην πλάτη.
Επένδυση έδρας από ύφασμα - δερματίνη.
Βαμμένο πεντάνευρο.



Καθίσματα Συνεργασίας

PRESTIGE
Σταθερό κάθισμα με ψηλή πλάτη, 
επένδυση από δίχτυ. 
Τετράκτινη βάση και σκελετός - μπράτσα 
από γυαλισμένο αλουμίνιο. 

STYLE
Σταθερό κάθισμα με μεσαία πλάτη, 
επένδυση από δίχτυ. 
Τετράκτινη βάση και σκελετός - μπράτσα 
από γυαλισμένο αλουμίνιο.

WORK
Σταθερό κάθισμα με μεσαία πλάτη, 
επένδυση από ύφασμα - δερματίνη. 
Τετράκτινη βάση και σκελετός - μπράτσα 
από γυαλισμένο αλουμίνιο.



Καθίσματα Συνεργασίας

IDEA
Κάθισμα συνεργασίας με πλάτη από λευκό 
πολυπροπυλένιο και επιχρωμιωμένο σκελετό.
Επένδυση έδρας από ύφασμα ή δερματίνη.

OPERA
Λευκό κάθισμα συνεργασίας, 
σταθερό, από πολυπροπυλένιο 
και βάση από γυαλισμένο αλουμίνιο

VALUE
Κάθισμα συνεργασίας σταθερό με βάση 
και μπράτσα από γυαλισμένο αλουμίνιο.
Επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη. 

OMEGA
Κάθισμα συνεργασίας με επιχρωμιωμένο 
σκελετό.
Επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη. 



CITY
Λευκό κάθισμα με κέλυφος από 
πολυπροπυλένιο με επιχρωμιωμένο 
σκελετό.

MAGNA
Λευκό κάθισμα από 
πολυπροπυλένιο με 
επιχρωμιωμένο σκελετό.

MULTI
Σταθερό κάθισμα εμφανούς 
μαύρης πολυουρεθάνης.
Στοιβαζόμενο.

Καθίσματα Συνεργασίας



Πολυθρόνες

FREEDOM
Κομψή, αναπαυτική πολυθρόνα 
με ξύλινα τορνευτά ποδια. 
Ιδανική για οικιακή και επαγγελματική 
χρήση.

MEGA
Κομψή πολυθρόνα συνεργασίας 
με επιχρωμιωμένο σκελετό.



Σκαμπό

MASTER
Σκαμπό με λευκή θέση 
από πολυπροπυλένιο και 
επιχρωμιωμένο σκελετό

GENESIS
Σκαμπό με επένδυση στην 
έδρα από ύφασμα - δερματίνη 
και επιχρωμιωμένο σκελετό 



Βοηθητικά Τραπέζια

BREAK
Ψηλό τετράγωνο τραπεζάκι με μεταλλική 
βαμμένη βάση και επιφάνεια μελαμίνη.
Διάσταση 590x590x1100mm

PROTAGON
Τετράγωνο τραπεζάκι με μεταλλική 
βαμμένη βάση και επιφάνεια μελαμίνη.
Διάσταση 690x690x730mm 



THINK
Ελαφρύ τραπέζι με λευκή επιφάνεια 
Compact laminate και πόδια οξυάς.
Διάσταση 800x800x750mm  

FREE
Ψηλή ροτόντα αναδιπλούμενη με 
τετράκτινη βάση από γυαλισμένο 
αλουμίνιο και επιφάνεια μελαμίνη.
Διάσταση  Φ800x1100mm 

Βοηθητικά Τραπέζια



www.dromeas.gr

PEFC/18-41-42

EN ISO 9001 : 2015
No.: 20 100 163001776

EN ISO 14001 : 2015 
No.: 04012056

OHSAS 18001 : 2007
ΕΛΟΤ 1801 : 2008

No.: 03012016


	K ETE EXO
	K ETE 01 WEB
	K ETE 01 working c
	K ETE 01
	K ETE 02
	K ETE 03
	K ETE 01 POLYTHRONES
	K ETE 04
	K ETE 05
	K ETE 06
	K ETE OPI

