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LUMINA 
Κατηγορίες 

Α. Γκισέ 

Β. Κουτιά Η/Υ 

 

Α. Γκισέ 
Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Γκισέ 

Α.1.1. Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από λευκή μελαμίνη υπόλευκη 25 mm ή 

βαμμένη  με λάκα λευκή μελαμίνη 18mm.   

A.1.2. Όλα τα γκισέ σχηματίζονται από δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με τη μετώπη – 

τραβέρσα, ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Π» επάνω στην οποία τοποθετείται η 

επιφάνεια εργασίας. 

 

Α.1.3. Πάνω από την επιφάνεια εργασίας τοποθετείται  η επιφάνεια γκισέ και η μετώπη του σε σχήμα 

«Γ» τα οποία στηρίζονται στα διαμορφωμένα ράφια του γκισέ. 

 

Α.1.4. Όλες οι επιφάνειες των ραφιών, οριζόντιες και κάθετες  κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από 

υπόλευκη  μελαμίνη 18 mm ή βαμμένη  με λάκα λευκή μελαμίνη 18mm. 

 

A.1.5. Η επιφάνεια εργασίας φέρει δύο μεταλλικές ροζέτες, επινικελωμένες για την έξοδο των 

καλωδίων. 

 

A.1.6. Στην μετώπη και την οριζόντια επιφάνεια του γκισέ ενσωματώνονται γυαλιά extra clear, 

πάχους 4 mm.  

 

Α.1.7. Δίπλα σε κάθε πλαϊνό υπάρχει κουτί είτε για τοποθέτηση μονάδας ηλεκτρονικού. υπολογιστή 

είτε για  χρήση αποθηκευτικού χώρου. 

 
Β. Κουτιά Η/Υ 
 
Β.1. Τεχνικά Στοιχεία Κουτιού Η/Υ 
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Β.1.1. Το κουτί κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση υπόλευκης μελαμίνης 

πάχους 18 mm κατηγορίας Ε1. Η πόρτα κατασκευάζεται επίσης από υπόλευκη μελαμίνη 18 

mm.   

 

Β.1.2. Τοποθετείται ροζέτα στο άνω και κάτω μέρος του κουτιού για τη διέλευση καλωδιώσεων, 

υπάρχει επίσης περσίδα στο πλαϊνό για τον εξαερισμό της μονάδας. 

 

Β.1.3. Τα κουτιά φέρουν βάσεις από μελαμίνη ΑΝΘΡΑΚΙ πάχους 25 mm που φέρουν 

ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 – 20 mm με εσωτερική ρύθμιση. 

 

Διαστάσεις και σχήματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ    

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου  Γκισέ LUMINA,  2000 x 1000 x 1100 H,  

Βάρος  : 160,0 kg 

Όγκος : 2,10 m3 

Πακέτα : 4 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  

- 
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