IKAROS
Κατηγορίες
Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N
Β. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA
Α. IKAROS N
Α.1. Περιγραφή
Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα, εναλλάξιμα,
αντικαθιστάμενα κύρια μέρη. Συγκεκριμένα αποτελείται από:
A.1.1.1. Εγκάρσια τραβέρσα σε διάφορα μήκη, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των
τοποθετούμενων θέσεων.
Α.1.1.2. Πόδια ή προβόλους για τη στήριξη του στο δάπεδο ή σε τοίχο
Α.1.1.3. Μπράτσα
Α.1.1.4. Καθίσματα με ενιαίο κέλυφος έδρας-πλάτης κατασκευασμένο από διάτρητο
χαλυβδοέλασμα, με ή χωρίς επένδυση
Α.1.1.5. Επιφάνειες τραπεζιδίων
Α.1.1.6. Συνδέσμους στήριξης των καθισμάτων και των τραπεζιδίων
Α.1.1.7. Ειδικούς συνδέσμους για διάταξη των καθισμάτων σε σειρά ή υπό γωνία
Όλα τα παραπάνω μέρη συναρμολογούνται εύκολα μεταξύ τους και προσαρμόζονται στις ειδικές
ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, παρέχοντας ευκολία συντήρησης και αποκατάστασης.
Α.2. Τεχνικά στοιχεία
Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής
80x40x3 mm.
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Α.2.2. Τα πόδια, τα μπράτσα και οι σύνδεσμοι στερέωσης κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό
αλουμίνιο. Τα πόδια φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την
προστασία του δαπέδου.
Α.2.3. Σε περίπτωση προβόλων για πάκτωση σε δάπεδο ή στήριξη σε τοίχο, αυτοί κατασκευάζονται
από την ίδια κοιλοδοκό όπως η εγκάρσια τραβέρσα.
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Α.2.4. Τα μπράτσα του IKAROS N μπορούν να τοποθετηθούν όχι μόνο στα άκρα του αλλά και
ανάμεσα σε καθίσματα του πάγκου.
Α.2.5. Το κάθισμα (ενιαίο κέλυφος έδρας-πλάτης) του IKAROS Ν είναι κατασκευασμένο από
διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm, με οπές διαμέτρου 4 mm, που για αισθητικούς
λόγους αφήνουν περιμετρικά περιθώριο μη διάτρητης επιφάνειας,
Α.2.6. Τα διαμορφωμένα κελύφη του καθίσματος στηρίζονται σε δύο πλευρικούς οδηγούς από
ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου 15x37 mm, ενισχυμένο εσωτερικά από μασίφ
χαλύβδινη βέργα διατομής 12x20 mm. Τα άκρα των οδηγών καλύπτονται από μεταλλικές
τάπες σύσφιξης. Στους πλευρικούς οδηγούς, στην περιοχή της έδρας, βιδώνονται στο κάτω
μέρος οι ειδικές λάμες στήριξης από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα 4 mm, μέσω των
οποίων γίνεται με βίδωμα και απλά εργαλεία η στερέωση των καθισμάτων στον μεταλλικό
σκελετό.
Α.2.7. Διαστάσεις
Έδρα: πλάτος 570 mm, βάθος 480 mm
Πλάτη: πλάτος 570 mm, ύψος 490 mm
Ύψος έδρας από δάπεδο: 460 mm
Ύψος πλάτης από δάπεδο: 820 mm
Α.2.8. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του IKAROS N βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή.
Α.2.9. Στην έδρα και την πλάτη των καθισμάτων IKAROS N υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
επένδυσης με μαξιλάρι από αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20 mm. Η επιλογή
υφάσματος ή δέρματος γίνεται από το χρωματολόγιο του ΔΡΟΜΕΑ.
Α.2.10. Στα συστήματα καθισμάτων IKAROS N μπορούν να συνδεθούν πάγκοι μεταξύ τους με
αρθρωτούς μεταλλικούς συνδέσμους, ώστε να δημιουργούνται συστοιχίες σε ευθεία γραμμή
ή υπό γωνία από 900 έως 2700.
Α.2.11. Τα συστήματα καθισμάτων IKAROS N παρέχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης τραπεζιδίων
με τους παρακάτω τρόπους:
•

Αντικαθιστώντας κάθισμα, σε θέση είτε ανάμεσα στα υπόλοιπα καθίσματα είτε στο
τέλος του πάγκου
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•

στην επέκταση του πάγκου

•

ενδιάμεσα σε συνδεδεμένους πάγκους, στερεωμένα στους αρθρωτούς μεταλλικούς
συνδέσμους

Α.2.12. Το σχήμα των τραπεζιδίων είναι:
•

ορθογώνιο διαστάσεων 51x57 cm, ξύλινο ή μεταλλικό

•

ορθογώνιο διαστάσεων 60x30 cm, ξύλινο ή μεταλλικό

•

κυκλικό διαμέτρου ø60 cm, ξύλινο

•

οβάλ διαστάσεων 60x45 cm, ξύλινο

Α.2.13. Το υλικό των τραπεζιδίων είναι:
•

MDF χαμηλής κλάσης εκπομπών Ε1 με επένδυση μελαμίνης ή laminate

•

Μοριοσανίδα χαμηλής κλάσης εκπομπής Ε1 με επένδυση μελαμίνης ή laminate

•

διάτρητο χαλυβδοέλασμα

Συσκευασία 1 τριθέσιου επί δοκού με μπράτσα, διαστάσεων 1925x730x820H
Βάρος: 48,3 kg
Όγκος: 1.13 m3
Πακέτα : 1

B IKAROS ΖΕΤΑ
B.1. Περιγραφή
B.1.1. Οι συστοιχίες καθισμάτων IKAROS ΖΕΤΑ σχηματίζονται όπως αυτές του IKAROS N.
Διαθέτουν τα ίδια ποδαρικά, μπράτσα, συνδέσμους ποδαρικών και μπράτσων και εγκάρσια
κοιλοδοκό (χωρίς τους συνδέσμους στήριξης) με τα IKAROS N.
B.1.2. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση
(φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό
μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, το οποίο επενδύεται με
ταπετσαρία επιλογής.
Διαστάσεις έδρας: πλάτος 470 mm, βάθος 460 mm.
B.1.3 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό
πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται
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καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm, το οποίο επενδύεται
αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής.
Διαστάσεις πλάτης: πλάτος 420 mm, ύψος 570 mm.
Επιλογή ταπετσαρίας από 7 κατηγορίες με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Συσκευασία 1 τριθέσιου επί δοκού με μπράτσα
Βάρος: 44,4 kg
Όγκος: 0.21 m3
Πακέτα : 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

ISO 12727:2006
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