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EURO NEW LINE 
 
 
Α. Γραφεία EURO NEW LINE 

 
Β. Τράπεζες Συνεδριάσεων EURO NEW LINE 

 
Γ. Σταθμοί εργασίας EURO NEW LINE 

 
 
Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων 

 
 
Α.1.1. Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με 

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. 

 
A.1.2. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου διαμέτρου 

110mm με χυτοπρεσσαριστά οριζόντια πέλματα αλουμίνιου και αντίστοιχους 

προβόλους στήριξης της επιφάνειας εργασίας. Τα πέλματα φέρουν ρεγουλατόρους 

οριζοντίωσης από 0-20mm. 

 
Α.1.3. Οι μετώπες έχουν ύψος 300mm από χαλυβδοέλασμα με διάτρηση και είναι βαμμένες με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

 
Α.1.4. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καναλιών καλωδίωσης κάτω από την επιφάνεια 

εργασίας καθώς επίσης και «ροζέτες» διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. 

 
Α.1.5. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα από τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ 

 
 
Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου EURO NEW LINE, 1600 x 800 mm, 

 

Βάρος 41 kgr, Όγκος 0,11 m3, Πακέτα 3 
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Β. Τράπεζες Συνεδριάσεων EURO NEW LINE 
 
Β.1. Τεχνικά στοιχεία 
Β.1.1. Όλες οι επιφάνειες είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με 

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. 

 
Β.1.2. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου διαμέτρου 

110mm με χυτοπρεσσαριστά οριζόντια πέλματα αλουμινίου και αντίστοιχους 

προβόλους στήριξης 2+2 από κάθε πλευρά οι ροτόντες φέρουν τέσσερα κυλινδροειδή 

πόδια αλουμινίου διαμέτρου 75mm. 

 

Β.1.3. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καναλιών καλωδίωσης κάτω από την επιφάνεια 

εργασίας καθώς επίσης και «ροζέτες» διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.. 

 
Β.1.4. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. 

 
 
Συσκευασία 1 τεμαχίου τραπεζιού συνεδριάσεων EURO NEW LINE, 2100 x 900 mm, 
 
Βάρος 51 kgr, Όγκος 0,12 m3, Πακέτα 3 

 
 

Γ. Σταθμοί εργασίας EURO NEW LINE 
 
Γ.1. Τεχνικά στοιχεία 
Γ.1.1. Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με 

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. 

 
Γ.1.2. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου διαμέτρου 

70mm με οριζόντια πέλματα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και αντίστοιχους 

προβόλους στήριξης της επιφάνειας εργασίας. 

 
Γ.1.3. Όταν οι σταθμοί εργασίας φέρουν διαχωριστικά μεταξύ των θέσεων εργασίας τότε τα 

πόδια αλουμινίου επεκτείνονται πάνω από τις επιφάνειες εργασίας για την στήριξη και 

ενσωμάτωση των διαχωριστικών. 

  
Γ.1.4. Τα διαχωριστικά των σταθμών εργασίας είναι από μοριοσανίδα κατάλληλα 

επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό ή από γυαλί σε διάφορα χρώματα διαστάσεις. 

 
Γ.1.5. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. 
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