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EURO ONE 
Κατηγορίες 

Α. Διευθυντικά Γραφεία 

Β. Τράπεζες Συσκέψεων 

 

Α. Διευθυντικά Γραφεία 
Α.1. Τεχνικά Στοιχεία Διευθυντικών Γραφείων   

 

Α.1.1. Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από MDF 30 mm επενδεδυμένες με τεχνητό καπλαμά ο 

οποίος λουστράρεται με κατάλληλα βερνίκια.   

 

Α.1.2. Όλες οι πλευρές είναι καμπύλες οι δε κορυφές στα άκρα είναι κατασκευασμένες με διπλή 

καμπυλότητα. 

 

Α.1.3. Τα γραφεία στηρίζονται σε δύο πλαϊνά από MDF συνολικού πάχους 44 mm με κουρμπαριστά 

άκρα.  

 

Α.1.4. Οι μετώπες και οι τραβέρσες είναι από MDF 22 mm με καμπύλη στην κάτω πλευρά  

 

Α.1.5. Όλα τα γραφεία μπορούν να δεχθούν κάτω από την επιφάνεια εργασίας μεταλλικό κανάλι για 

τη διέλευση καλωδίων καθώς και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου  Γραφείου EURO ONE, 1800 x 1000 mm,  

Βάρος  : 116,0 kg 

Όγκος : 0,17 m3 

Πακέτα : 4 

 

 

Β. Τράπεζες Συσκέψεων 
Β.1. Τεχνικά Στοιχεία Τράπεζες Συσκέψεων 
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Β.1.1. Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από MDF πάχους 30 mm επενδεδυμένες με τεχνητό 

καπλαμά ο οποίος λουστράρεται με κατάλληλα βερνίκια.   

 

Β.1.2. Όλες οι πλευρές της επιφάνειας εργασίας είναι καμπύλες  οι δε κορυφές στα άκρα 

κατασκευάζονται με διπλή καμπυλότητα. 

 

Β.1.3. Τα πόδια των τραπεζών συσκέψεων είναι κυλινδροειδή διαμέτρου Φ105 mm από αλουμίνιο, 

βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

Β.1.4. Όλες οι τράπεζες συσκέψεων μπορούν να δεχθούν κάτω από την επιφάνεια εργασίας 

μεταλλικό κανάλι διέλευσης καλωδίων καθώς επίσης και ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην 

επιφάνεια εργασίας. 

 

Β.1.5. Η ροτόντα αποτελείται από ένα πόδι κυλινδροειδή διαμέτρου Φ105 mm με χυτοπρεσσαριστά 

οριζόντια πέλματα αλουμινίου και αντίστοιχους προβόλους στήριξης. Τα πόδια και οι 

πρόβολοι είναι  βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

 

Διαστάσεις και σχήματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.    

 

 

Συσκευασία 1 τραπεζιού συσκέψεων EURO ONE διαστάσεων 2400 x 1200 mm,  

Βάρος  : 104,0 kg 

Όγκος : 0,17 m3 

Πακέτα : 2 
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