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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ EURO NEW LINE 
1. Κατηγορίες 

Α. Κινητά διαχωριστικά. 

Β. Επικαθήμενα διαχωριστικά 

 

Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Κινητών Διαχωριστικών  

Α.1.1 Τα κινητά διαχωριστικά σχηματίζονται από κυλινδροειδές ορθοστάτες προφίλ αλουμινίου με 

διάμετρο Φ75 mm που στηρίζονται σε ειδικά χαλύβδινα πέλματα από χαλυβδοέλασμα 5 mm 

και στο πάνω μέρος κλείνουν με πλαστικές τάπες από πολυαμίδιο. 

 

Α.1.2. Τα κινητά διαχωριστικά δέχονται πετάσματα ύψους 29, 58 και 71 cm από τα παρακάτω υλικά 

: 

Α.1.2.1. Μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 8 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης.  

Α.1.2.2. Χαλυβδοέλασμα πάχους 1 mm. 

Α.1.2.3. Χαλυβδοέλασμα διάτρητο πάχους 1 mm.  

Α.1.2.4. Τζάμι διάφανο πάχους 4 mm. 

Α.1.2.5. Τζάμι φιλμ αμμοβολής πάχους 4 mm. 

Α.1.2.6. Τζάμι πάχους 10 mm με χημική αμμοβολή. 

Α.1.2.7  Επενδεδυμένη μοριοσανίδα με ύφασμα από το χρωματολόγιο υφασμάτων – 

δερμάτων της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ.  

 

Α.1.3. Όλα τα πετάσματα  έχουν πλαίσιο άνω και κάτω από ειδικό προφίλ αλουμινίου στο οποίο 

υπάρχει η δυνατότητα στήριξης βοηθητικών αξεσουάρ γραφείων, καναλιών διέλευσης . Το 

πρώτο από το έδαφος πέτασμα έχει ύψος 74 cm με δυνατότητα υπερύψωσης ώστε να 

δημιουργεί κενό από κάτω.  

 

Α.1.4. Όλα τα μεταλλικά μέρη και προφίλ αλουμινίου βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 

 

 

Β.1. Τεχνικά Στοιχεία Επικαθήμενων Διαχωριστικών  
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Β.1.1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά συνθέσεων διατίθενται σε δύο ύψη των 30 και των 45 cm και 

κατασκευάζονται από :  

Β.1.1.1. Μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης και ταινία περιθωρίου 2mm.  

Β.1.1.2. Επενδεδυμένη μοριοσανίδα πάχους 25 mm με ύφασμα από το χρωματολόγιο 

υφασμάτων της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ.  

 

Β.1.2. Για την στήριξη των πανέλων χρησιμοποιούνται μεταλλικά εξαρτήματα γωνίες, «Τ» , ή 

σταυροί τα οποία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ. 

 

Συσκευασία κινητού διαχωριστικού EURO NEW LINE διαστάσεων  1607 x 1000  H (μελαμίνη) 

Βάρος: 20,8 kg 

Όγκος:  0,08 m3 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

EN 1023-1:96 

EN 1023-2:00 

EN 1023-3:00 
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