
 
ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62121 Τ.: 23210 99220, F: 23210 99270 / e-mail:dromeas@dromeas.gr / www.dromeas.gr 

Σελίδα 1 από 2 

 
 

FLEXI 
Κατηγορίες 

A. Επιδαπέδια  διαχωριστικά 

B. Επικαθήμενα διαχωριστικά 

 

 

A. Επιδαπέδια  διαχωριστικά 
A.1. Τεχνικά Στοιχεία επιδαπέδιων διαχωριστικών  

A.1.1. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά σχηματίζονται περιμετρικά από προφίλ αλουμινίου ορθογωνικής 

διατομής και στηρίζονται σε ειδικά χαλύβδινα πέλματα.  

A.1.2. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά έχουν ύψη 1100, 1300, 1600 mm και έχουν την δυνατότητα 

σύνδεσης μεταξύ τους σε σχήμα σταυρού, Τ ή και σε ευθεία γραμμή. 

A.1.3. Όλα τα πλαίσια δέχονται εσωτερικό προφίλ όπου υπάρχει δυνατότητα στήριξης βοηθητικών 

αξεσουάρ γραφείου και  καναλιών διέλευσης. 

A.1.4. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε φυσική ανοδίωση. 

A.1.5. Τα επιδαπέδια  διαχωριστικά δέχονται πετάσματα από τα παρακάτω υλικά: 

• μοριοσανίδα Ε1 με επένδυση μελαμίνης 

• τζάμι διάφανο, ή  χημική αμμοβολή 

• μοριοσανίδα E1 επενδεδυμένη με ύφασμα  

A.1.6. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά μπορούν να δεχθούν πρόσθετο ανεξάρτητο πλαίσιο για την 

αύξηση του ύψους τους, μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών εξαρτημάτων. 

 

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ 

Συσκευασία : επένδυση χαρτονιού και πλαστικό φιλμ. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου επιδαπέδιου διαχωριστικού  πλάτους 1200mm (τύπος 2), 1300mm Η. 

Βάρος: 19,2 kg 

Όγκος:  0,05 m3 

Πακέτα: 1  
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B. Επικαθήμενα διαχωριστικά 
Β.1. Τεχνικά στοιχεία επικαθήμενων διαχωριστικών 

Β.1.1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά διατίθενται σε ύψη  350 και 450 mm και στερεώνονται  επάνω 

στην επιφάνεια γραφείου μέσω χυτοπρεσσαριστών συνδέσμων αλουμινίου. 

Β.1.2. Έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε σχήμα σταυρού, Τ ή και σε ευθεία γραμμή. 

Β.1.3. Όλα τα πλαίσια δέχονται εσωτερικά προφίλ, όπου υπάρχει δυνατότητα στήριξης βοηθητικών 

αξεσουάρ γραφείου και οθόνη υπολογιστή. 

Β.1.4. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθεται σε φυσική ανοδίωση. 

Β.1.5. Τα επικαθήμενα  διαχωριστικά δέχονται πετάσματα από τα παρακάτω υλικά: 

• μοριοσανίδα Ε1 με επένδυση μελαμίνης 

• τζάμι διάφανο, ή χημική αμμοβολή  

• μοριοσανίδα  επενδεδυμένη με ύφασμα  

Β.1.6. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά μπορούν να δεχθούν πρόσθετο ανεξάρτητο πλαίσιο για την 

αύξηση του ύψους τους, μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών εξαρτημάτων. 

 

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ 

Συσκευασία : επένδυση χαρτονιού και πλαστικό φιλμ. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου επικαθήμενου διαχωριστικού  πλάτους 1600mm (τύπος 3), 450mm Η 

 

Βάρος : 16,0 kg 

Όγκος :  0.02 m3 

Πακέτα: 1 
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