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FINESSE 
Κατηγορίες 
Α. Γραφεία Εργασίας 

Β. Τράπεζες Συνεδριάσεων 

 

Α. Γραφεία Εργασίας 
Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων 
A.1.1. Όλες οι επιφάνειες εργασίας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών 

στρώσεων 25 mm (η μετώπη 18 mm) κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.  

 

A.1.2. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2 mm με 

κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία 0,45 mm 

 

A.1.3. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή 

στήριξη του γραφείου. 

 

A.1.4. Η επεκτασιμότητα κατά τη μεγάλη πλευρά του γραφείου επιτυγχάνεται με κατάλληλες 

μεταλλικές γωνίες σύνδεσης των επιφανειών εργασίας. Στις τοποθετούμενες κάθετα στο 

γραφείο βοηθητικές επιφάνειες η σύνδεση πραγματοποιείται με ειδικό ισχυρό μεταλλικό 

σύνδεσμο και η στήριξη με κυλινδρικό μεταλλικό πόδι, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

A.1.5. Προαιρετικά τοποθετείται κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την 

επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και ροζέτες για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια 

εργασίας. 

 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου  Γραφείου FINESSE 1600 x 800 mm,  

Βάρος  : 47,0 kg 

Όγκος :  0.10 m3 

Πακέτα : 1 
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Β. Τράπεζες Συνεδριάσεων 
Β.1. Τεχνικά στοιχεία τραπεζών συνεδριάσεων 
Β.1.1. Οι επιφάνειες τραπεζών συσκέψεων κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών 

στρώσεων πάχους 25 mm κατηγορίας Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 

 

Β.1.2. Οι επιφάνειες των τραπεζών συσκέψεων φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο 

προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20X40Χ2 mm. 

 

Β.1.3. Τα σόκορα της επιφάνειας εργασίας έχουν πάχος 2 mm. 

 

B.1.4. Υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων με τοποθέτηση ροζετών στην επιφάνεια 

εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων κάτω από την επιφάνεια εργασίας 

 

B.1.5. Τα κάθετα στηρίγματα είναι από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 

διαστάσεων 45X45Χ1,5 mm.  

 

B.1.6. Οι κόμβοι «σύνδεσης» μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού αποτελούνται 

από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιου και η σύνδεση γίνεται με αφανή τρόπο σύσφιξης). 

 

 

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ 

 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου  τραπεζιού συσκέψεων FINESSE 1800 X 900 mm,  

Βάρος  : 56,00 kg 

Όγκος :  0,34 m3 

Πακέτα : 2 
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