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Νέα φιλοσοφία! Νέο περιβάλλον εργασίας! New philosophy! New office environment!
GR.

Slim

Slim

Η σειρά γραφείων Slim, σχεδιάστηκε στο πλαίσιo της 
κατασκευής καινοτόμων προϊόντων με έμφαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δίνοντας έμφαση στη νέα οικολογική εταιρική 
φιλοσοφία, τις επιπτώσεις της σημερινής ανάπτυξης του 
ανθρώπου στο περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσεις του 
σύγχρονου επαγγελματικού χώρου. Η σειρά Slim 
διακρίνεται για την υψηλή αισθητική, την εργονομία, τη 
μεγάλη ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων και 
την προσαρμοστικότητα στους χώρους εργασίας όλων 
των βαθμίδων.

EN. The Slim desk series has been designed in an effort to 
create innovative products that emphasise the need for 
environmental consciousness. It was designed according 
to the rules, regulations and specifications of the 
European Union, emphasising the new environmental 
policy of the company and the consequences of human 
development on the environment. It is distinguished by 
the high aesthetics, efficient ergonomics, the wide range 
of materials, colors and dimensions available and its 
flexibility to adapt in all office spaces for any level of 
management.

design. R&D Dromeas

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την τακτική της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων μας,
οι προδιαγραφές (σχεδιασμός, διαστάσεις, φινιρίσματα) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΝΟΤΕ: Due to our policy of continuous product developmentand improvement we reserve
the right to change the specifications (design, dimensions, finishes) without prior notice.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ: 001165906-0001 και 001164917-0001
PATENT NO: 001165906-0001 and001164917-0001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
https://www.dromeas.gr/εταιρεια/διοικηση-ολικησ-ποιοτητασ/πιστοποιητικα.html



Δυνατότητα επιπλέον χρωματισμών για τις γυάλινες 
επιφάνειες, κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
A wider choice of colors for the glass surfaces is 
available on request.
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Ο διακριτικός μεταλλικός σωληνοειδής σκελετός του 
γραφείου από inox, δε φέρει καμία συγκόλληση στις 
ενώσεις των στοιχείων του και συνδυάζεται 
άψογα με γυαλί extra clear, αμμοβολής ή βαμμένο 
σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων. 

The discreet metallic tubular frame, has no welding 
in the connection of its elements and combines 
flawlessly with extra clear sand-blasted or coated 
(in a wide variety of colours) glass.



Autonomous, multi task office space. The Slim office 
series can be combined with a wide variety of peripherals 
such as cabinets and bookcases, meeting tables, 
pedestals and waiting tables.
Work surfaces, modesty panel, cabinets, bookcases and 
pedestal surfaces made by veneer are available in a variety 
of colors.

Ολοκληρωμένη σειρά Slim που πλαισιώνεται από μία 
ευρεία γκάμα περιφερειακών ειδών όπως ερμάρια και 
βιβλιοθήκες, τράπεζες συσκέψεων, συρταριέρες και 
τραπεζάκια σαλονιού. 
Επιφάνειες εργασίας, μετώπες, επιφάνειες ερμαριών, 
βιβλιοθηκών και συρταριέρων με επένδυση καπλαμά 
σε διάφορους χρωματισμούς.
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Το εργασιακό περιβάλλον αντικατοπτρίζει 
τις προσωπικές σας επιθυμίες και ιδιαίτερες 
ανάγκες σας. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί 
επιφανειών εργασίας από μελαμίνη 
αναδεικνύουν το προσωπικό σας στυλ και 
κάνουν τον εργασιακό σας χώρο μοναδικό. 
Επιπλέον η δυνατότητα επιλογής γραφείου 
με ρύθμιση καθ΄ ύψος (65-85εκ.) προσφέρει 
απόλυτη προσαρμογή στην ανθρωπομετρία 
κάθε χρήστη.

The office environment reflects on your personal 
wishes and needs. The various colours of the 
melamine surfaces reveal your personal style 
and make your office space trulyunique. Also the 
option of a desk with high adjustment (65-85cm) 
offers the ultimate adjustment to the analogies of 
each user. 
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Οι χώροι συσκέψεων που δημιουργούνται με 
τη σειρά Slim αποτελούν πηγή έμπνευσης 
και δημιουργίας. Προσφέρονται πολλές 
δυνατότητες συνθέσεων τόσο σε διαστάσεις 
όσο και σε χρώματα.

The conference areas that you can create with 
the Slim line, will be a source of inspiration 
and creation. They offer a lot of possibilities 
for combinations in terms of dimensions and 
colors.
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Μετώπες / Modesty panels          

Μελαμίνη / Melamine
Γυαλί / Glass
Καπλαμάς / Veneer

D600

650-850H730H

1820/1620/1420/1220/1020X230H 2190/1990/1790/1590/1390/1190X300H

1600/1800

3400/3200X900

4000X1200 4000X1200

3200X1200

1600

1600 1600800 800

763H 763H 650-850H

800 800 800 800
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1100

90
0

900
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1000

60
0

600

60
0

1200

800

380H 380H
380H 380H

480H 480H

380H/480H

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical characteristics

Επιφάνειες εργασίας / Working surfaces

Αποληκτικές επιφάνειες / Εxtension surfaces

Τράπεζες συνεδριάσεων / Conference table

Τραπεζάκια / Coffe table

Σκελετός / Frame

Gris 2800Υπόλευκο
White Grey

Πλατινέ
Platinum

Gris 150 RAL 7021RAL 9006

Slim
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