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ERGON  

Κατηγορίες 

Τραπεζοθρανίο ERGON: 

Α. Με ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους έδρας – πλάτης (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του  ΔΡΟΜΕΑ) 

Β. Σταθερό 

 
Α. Με ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους έδρας – πλάτης 

Το ρυθμιζόμενο τραπεζοθρανίο σχεδιάστηκε από το τμήμα Ανάπτυξης προϊόντων του ΔΡΟΜΕΑ και 

παρέχει την δυνατότητα της ανεξάρτητης ρύθμισης ύψους της έδρας και της επιφάνειας εργασίας 

ώστε να προσδίδουν άνεση σε διαφορετικά ύψη χρηστών.  

 

Α.1. Τεχνικά στοιχεία καθ’ ύψος ρυθμιζόμενου τραπεζοθρανίου 

Α.1.1 Η βάση  (κατακόρυφα στηρίγματα) του τραπεζοθρανίου είναι χαλύβδινη διαστάσεων 80x40x3 

mm, συνδεδεμένη με το πέλμα για την πάκτωση στο έδαφος. Συνδέεται με ρυθμιζόμενη ανά 

20 mm τραβέρσα διαστάσεων 80x40x3 mm, πάνω στην οποία στηρίζονται η έδρα και η 

πλάτη.  Η έδρα φέρει αυτόματο σύστημα ανάκλισης (anti–panic).  

 

Α.1.2. Η βάση  (κατακόρυφα στηρίγματα)  του εδράνου γραφής,  είναι χαλύβδινη    διαστάσεων 

70x30x2 mm, συνδεδεμένη με τραβέρσα διαστάσεων 40x20x2 mm.  Τα δύο κατακόρυφα 

χαλύβδινα στηρίγματα του εδράνου γραφής εισχωρούν στα δύο κατακόρυφα στηρίγματα της 

πακτωμένης βάσης και ενώνονται σε πολλαπλές θέσεις (καθ’ ύψος) των 20 mm.  

 

Α.1.3. Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα πλακέ  ξύλου 

πάχους 12 mm, διαστάσεων 460x460 mm και 470x350 mm αντίστοιχα. 

Είναι λουστραρισμένα με βερνίκι υψηλής αντοχής.  

  Μετά από ζήτηση, στην έδρα και πλάτη τοποθετείται χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 

40mm, η οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.  

 

Α.1.4. Το έδρανο γραφής αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 18 mm με  επένδυση μελαμίνης και 

φέρει περιφερειακά σόκορα πάχους 2 mm ή  laminate πάχους 0,8 mm. 
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Α.1.5. Διατάξεις μιας, δύο ή τριών θέσεων με δύο πλαϊνά κατακόρυφα στηρίγματα. 

 

A.1.6. Διαστάσεις και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.  

 

 

Β. Σταθερό 
Β.1 Τεχνικά στοιχεία Σταθερού Τραπεζοθρανίου 

Β.1.1 Η βάση του τραπεζοθρανίου είναι χαλύβδινα κατακόρυφα στηρίγματα διαστάσεων 80x40x3 

mm τα οποία συνδέονται με το πέλμα για την  πάκτωση στο έδαφος. Τα κατακόρυφα 

στηρίγματα συνδέονται με  τραβέρσα διαστάσεων 80x40x3 mm (πάνω στην οποία  

στηρίζεται  η έδρα και η πλάτη) και τραβέρσα διαστάσεων 40x20x2 mm (πάνω στην οποία 

στηρίζεται το έδρανο γραφής). Η έδρα φέρει αυτόματο σύστημα ανάκλισης ( Anti–panic).  

 

Β.1.2. Η έδρα και ή πλάτη είναι κατασκευασμένα από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα πλακέ ξύλου 

πάχους 12 mm. Είναι λουστραρισμένα με βερνίκι υψηλής αντοχής.  

  Μετά από ζήτηση, τοποθετείται χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 40mm, η οποία 

επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.  

 

Β.1.3. Το έδρανο γραφής αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 18mm με επένδυση μελαμίνης και 

φέρει περιφερειακά σόκορα πάχους 2mm.  

 

B.1.4. Διατάξεις μιας, δύο ή τριών θέσεων με δύο πλαϊνά κατακόρυφα στηρίγματα. 

 

Β.1.5. Διαστάσεις και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου τραπεζοθρανίου 3 θέσεων (σταθερό ανεξάρτητο με έδρα-πλάτη ξύλινη)  

-τραπέζι τριπλό (αρχή) Βάρος : 23,0 kg 

Όγκος : 0,54 m3 

Πακέτα : 1 

 

-μεσαία σειρά   Βάρος : 50,0 kg 

Όγκος : 0.81 m3 

Πακέτα : 1 

 

-τελευταία σειρά  Βάρος : 45,0 kg 
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Όγκος : 0.54 m3 

Πακέτα : 1 

 

Βάρος σύνθεσης: (23+50+45) = 118 kg 

Όγκος σύνθεσης: (0,54+0,81+0,54)= 1,89 m3 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 

 EN 12727:2000 
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