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VIP 
Κατηγορίες  
Α. Γραφεία  

Β. Γραφεία Λάκα  

Γ. Τράπεζες Συσκέψεων  

 

Α. Γραφεία  
Α.1.  Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων  
 
Α.1.1.  Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 38 mm 

με επένδυση καπλαμά ξύλου.  

 

Α.1.2.  Η επιφάνεια εργασίας φέρει δύο μεταλλικές ροζέτες βαμμένες ή επινικελωμένες κατ΄ επιλογή 

για την έξοδο των καλωδίων.  

 

A.1.3.  Η μετώπη είναι από βαμμένο γυαλί extra clear πάχους 4 mm επικολλημένο σε μοριοσανίδα 

μελαμίνης πάχους 25 mm.  

 

Α.1.4.  Η προέκταση είναι επίσης κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 38 mm με επένδυση 

καπλαμά ξύλου και στηρίζεται από την μια πλευρά στην κύρια επιφάνεια του γραφείου και 

από την άλλη επί σταθερής συρταριέρας μέσω μεταλλικού σωλήνα διαμέτρου Φ 60mm.  

 

Α.1.5.  H συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την προέκταση κατασκευάζεται από μοριοσανίδα 

πάχους 18mm με επένδυση καπλαμά ξύλου, φέρει 3 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς, 

μία μολυβοθήκη, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα anti-tilt.  

 

Α.1.6.  Κάτω από την κυρίως επιφάνεια εργασίας προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό 

κανάλι για την διέλευση των καλωδίων.  

 

Α.1.7. Οι πλαϊνές επιφάνειες στηρίζονται σε 4 χυτοπρεσαριστά πέλματα zamac βαμμένα ή νίκελ. 
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Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου VIP 2000 x 1000 mm, 

Βάρος : 100,0 kg  

Όγκος : 0.18 m3  

Πακέτα : 4  

 

 

Β. Γραφεία Λάκα  
Β.1.  Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων λάκα  
 

Β.1.1.  Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη 

επικάλυψη υπόλευκης μελαμίνης  πάχους 38 mm με αμφίπλευρη επίστρωση λευκής λάκας.  

 

Β.1.2.  Η επιφάνεια εργασίας φέρει δύο μεταλλικές ροζέτες επινικελωμένες για την έξοδο των 

καλωδίων.  

 

Β.1.3.  Η μετώπη είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη υπόλευκης μελαμίνης  πάχους 

25 mm με αμφίπλευρη επίστρωση λευκής λάκας.  

 

Β.1.4.  Οι πλαϊνές επιφάνειες στηρίζονται σε  4 χυτοπρεσαριστά πέλματα zamac επινικελωμένα. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου VIP ΛΑΚΑ 1800 x 900 mm,  

Βάρος : 91,0 kg  

Όγκος : 0,16 m3  

Πακέτα : 3  

 

 

Γ. Τράπεζες Συσκέψεων  
Γ.1.  Τεχνικά στοιχεία τραπεζών συσκέψεων  
 

Γ.1.1.  Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 38 mm με επένδυση 

καπλαμά ξύλου.  

 

Γ.1.2.  Ο σκελετός αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια διαμέτρου 60mm x πάχους 2 mm με 

πλαίσιο στήριξης από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40 mm x πάχους 1,5 mm.  
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Γ.1.3.  Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού αποτελείται από 

χυτό κράμα αλουμινίου με αφανή τρόπο σύσφιξης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ).  

 

Γ.1.4.  Τα «πόδια» φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 έως 25 mm.  

Διαστάσεις και χρώματα από τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ  

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου τραπεζιού συσκέψεων VIP καπλαμά 2100 x 1000 mm,  

Βάρος : 56,0 kg  

Όγκος : 0,25 m3  

Πακέτα : 1  
 
Πιστοποιητικά προϊόντος 

· EN 527-1:2011 

· EN 527-2:2002 

· EN 527-3:2003 
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