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ΓΚΙΣΕ SILVER 
Κατηγορίες 

Α. Γκισέ 

Β. Επικαθήμενα 

 

Α. Γκισέ 
Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Γκισέ 

Α.1.1. Οι επιφάνειες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με 

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης. Πάχη : επιφάνειες εργασίας, πλαϊνά-πόδια 25 mm και 

μετώπες,  πανέλα 18 mm. 

 

A.1.2. Το κάτω μέρος του γκισέ - γραφείου σχηματίζεται από δύο πλαϊνά-πόδια που συνδέονται 

μεταξύ τους με σκελετό από μεταλλικά στοιχεία.  Πάνω στον σκελετό αναρτώνται πανέλα 

εσωτερικά και εξωτερικά,  ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Π» επάνω στην 

οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. 

 

Α.1.3. Η επιφάνεια εργασίας φέρει δύο βαμμένες μεταλλικές ροζέτες για την έξοδο των καλωδίων. 

 

Α.1.4. Σε περίπτωση συνδυασμού γκισέ τα ενδιάμεσα πλαϊνά-πόδια είναι διαμορφωμένα με 

καμπύλη για την εύκολη και εργονομική μετακίνηση του χρήστη καθ’ όλου του μήκους του 

γκισέ. 

 

 

Β. Επικαθήμενα 
Β.1. Τεχνικά Στοιχεία Επικαθήμενων 

Β.1.1. Οι επιφάνειες κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 με 

αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης. Πάχη: επιφάνειες επικαθήμενων  25 mm, πλαϊνά και 

μετώπες 18 mm. 

 

Β.1.2. Το πάνω μέρος των γκισέ-επικαθήμενα  σχηματίζονται από δύο πλαϊνά που συνδέονται 

μεταξύ τους με μετώπες ώστε να διαμορφώνεται μια βάση σε σχήμα «Π» επάνω στην οποία 
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τοποθετείται η επιφάνεια του επικαθήμενου γκισέ. Η επικαθήμενη επιφάνεια του γκισέ μπορεί 

να είναι ξύλινη ή από γυαλί.   

 

Β.1.3. Το γυαλί της επιφάνειας του επικαθήμενου είναι γυαλί χημικής αμμοβολής securite πάχους 10 

mm. 

 

Συσκευασία: 1 τεμαχίου ευθύγραμμου (διαστάσεων 1600x800x750Η) 

Βάρος: 76,0 kg 

Όγκος: 0.32 m3 

Πακέτα : 4 

 

Συσκευασία: 1 τεμαχίου επικαθήμενου  (διαστάσεων 1600x350x360mm) 

Βάρος: 18,0 kg 

Όγκος: 0.07 m3 

Πακέτα : 2 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 

EN 14073-2:04 

EN 527-1:00 

EN 527-2:04 

EN 527-3:03 
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