ΣΑΛΟΝΙΑ
Κατηγορίες
Α. Σαλόνια LEON
Β. Σαλόνια INDIE
Γ. Σαλόνια FREDIE
Δ. Σαλόνια ALFIE
Ε. Σαλόνια TONY
ΣΤ.Σαλόνια ALIS
Z. Σαλόνια ARMONIA

Α.1. Τεχνικά Στοιχεία LEON
Α.1.1. Καναπέδες με πλάτη και φαρδιά μπράτσα (22 cm)
Α.1.2. Η βάση είναι μεταλλική και πάνω σε αυτή προσαρμόζονται η πλάτη, τα μπράτσα και η
τραβέρσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Όλα τα στοιχεία είναι επικαλυμμένα με
αφρώδη πολυουρεθάνη και φέρουν ταπετσαρία επιλογής από το χρωματολόγιο ΥφασμάτωνΔερμάτων της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Α.1.3. Φέρουν λουστραρισμένα ξύλινα πέλματα.
Α.1.4. Τα μαξιλάρια της έδρας είναι από χυτή πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας τα οποία
εδράζονται σε ελαστικούς ιμάντες. Τα μαξιλάρια της πλάτης είναι κατασκευασμένα από
σφαιρίδια σιλικόνης.
Α.1.5. Μεταξύ των μαξιλαριών της πλάτης και της πλάτης του καναπέ υπάρχει σύστημα hook-loop
(χρατς αρσενικό – θηλυκό) ώστε το μαξιλάρι να στερεώνεται στην πλάτη και να μένει στην
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θέση που επιλέγεται.
Α.1.6. Τα υφάσματα των μαξιλαριών της έδρας και της πλάτης αποσπώνται μέσω φερμουάρ.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα καλύμματα των μπράτσων με θήκες για μικροαντικείμενα.
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Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2Θ (διαστάσεων 1620x940x820H)
Βάρος: 59,0 kg
Όγκος: 1.04 m3
Πακέτα : 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
-

Β.1. Τεχνικά Στοιχεία INDIE
Β.1.1. Καναπέδες με πλάτη και στενά μπράτσα (15,5 cm)
Β.1.2. Η βάση είναι μεταλλική και πάνω σε αυτή προσαρμόζονται η πλάτη, τα μπράτσα και η
τραβέρσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
επικαλυμμένα με αφρώδη πολυουρεθάνη και φέρουν ταπετσαρία επιλογής από το
χρωματολόγιο Υφασμάτων-Δερμάτων της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Β.1.3. Φέρουν λουστραρισμένα ξύλινα πέλματα.
Β.1.4. Τα μαξιλάρια της έδρας είναι από χυτή πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, τα οποία
εδράζονται σε ελαστικούς ιμάντες. Τα μαξιλάρια της πλάτης είναι κατασκευασμένα από
σφαιρίδια σιλικόνης.
Β.1.5. Μεταξύ των μαξιλαριών της πλάτης και της πλάτης του καναπέ υπάρχει σύστημα hook-loop
(χρατς αρσενικό – θηλυκό) ώστε το μαξιλάρι να στερεώνεται στην πλάτη και να μένει στην
θέση που επιλέγεται.
Β.1.6. Τα υφάσματα των μαξιλαριών της έδρας και της πλάτης αποσπώνται μέσω φερμουάρ.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα καλύμματα των μπράτσων με θήκες για μικροαντικείμενα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2Θ (διαστάσεων 1500x940x820H)
Βάρος: 48,0 kg
Όγκος: …. m3
Πακέτα : 1
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
-

Γ.1. Τεχνικά Στοιχεία FREDIE
Γ.1.1. Καναπέδες με πλάτη και φάλτσα μπράτσα (25 cm)
Γ.1.2. Η βάση είναι μεταλλική και πάνω σε αυτή προσαρμόζονται η πλάτη, τα μπράτσα και η
τραβέρσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
επικαλυμμένα με αφρώδη πολυουρεθάνη και φέρουν ταπετσαρία επιλογής από το
χρωματολόγιο Υφασμάτων-Δερμάτων της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Γ.1.3. Φέρουν λουστραρισμένα ξύλινα πέλματα.
Γ.1.4. Τα μαξιλάρια της έδρας είναι από χυτή πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας τα οποία
εδράζονται σε ελαστικούς ιμάντες. Τα μαξιλάρια της πλάτης είναι κατασκευασμένα από
σφαιρίδια σιλικόνης.
Γ.1.5. Μεταξύ των μαξιλαριών της πλάτης και της πλάτης του καναπέ υπάρχει σύστημα hook-loop
(χρατς αρσενικό – θηλυκό) ώστε το μαξιλάρι να στερεώνεται στην πλάτη και να μένει στην
θέση που επιλέγεται.
Γ.1.6. Τα υφάσματα των μαξιλαριών της έδρας και της πλάτης αποσπώνται μέσω φερμουάρ.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα καλύμματα των μπράτσων με θήκες για μικροαντικείμενα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2Θ (διαστάσεων 1660x940x820H)
Βάρος: 66,0 kg
Όγκος: 1.10 m3
Πακέτα : 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
-

Δ.1. Τεχνικά Στοιχεία ALFIE
Δ.1.1. Καναπέδες με πλάτη και στενά μπράτσα (15,5 cm)
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Δ.1.2. Η βάση είναι μεταλλική και πάνω σε αυτή προσαρμόζονται η πλάτη, τα μπράτσα και η
τραβέρσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
επικαλυμμένα με αφρώδη πολυουρεθάνη και φέρουν ταπετσαρία επιλογής από το
χρωματολόγιο Υφασμάτων-Δερμάτων της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Δ.1.3. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 40 mm
και πάχους 2 mm (επινικελωμένα). Στο σημείο που εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο
υπάρχουν ειδικά πέλματα από πολυαμίδιο.
Δ.1.4. Τα μαξιλάρια της έδρας είναι από χυτή πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας τα οποία
εδράζονται σε ελαστικούς ιμάντες. Τα μαξιλάρια της πλάτης είναι κατασκευασμένα από
σφαιρίδια σιλικόνης.
Δ.1.5. Μεταξύ των μαξιλαριών της πλάτης και της πλάτης του καναπέ υπάρχει σύστημα hook-loop
(χρατς αρσενικό – θηλυκό) ώστε το μαξιλάρι να στερεώνεται στην πλάτη και να μένει στην
θέση που επιλέγεται.
Δ.1.6. Τα υφάσματα των μαξιλαριών της έδρας και της πλάτης αποσπώνται μέσω φερμουάρ.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα καλύμματα των μπράτσων με θήκες για μικροαντικείμενα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2Θ (διαστάσεων 1500x940x820H)
Βάρος: 60,0 kg
Όγκος: 1.00 m3
Πακέτα : 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
Ε.1. Τεχνικά Στοιχεία ΤΟΝΥ
Ε.1.1. Καναπέδες με πλάτη και φαρδιά μπράτσα (22 cm)
Ε.1.2. Η βάση είναι μεταλλική και πάνω σε αυτή προσαρμόζονται η πλάτη, τα μπράτσα και η
τραβέρσα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
επικαλυμμένα με αφρώδη πολυουρεθάνη και φέρουν ταπετσαρία επιλογής από το
χρωματολόγιο Υφασμάτων-Δερμάτων της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
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Ε.1.3. Τα πέλματα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου 40 mm
και πάχους 2 mm (επινικελωμένα). Στο σημείο που εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο
υπάρχουν ειδικά πέλματα από πολυαμίδιο.
Ε.1.4. Τα μαξιλάρια της έδρας είναι από χυτή πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας τα οποία
εδράζονται σε ελαστικούς ιμάντες. Τα μαξιλάρια της πλάτης είναι κατασκευασμένα από
σφαιρίδια σιλικόνης.
Ε.1.5. Μεταξύ των μαξιλαριών της πλάτης και της πλάτης του καναπέ υπάρχει σύστημα hook-loop
(χρατς αρσενικό – θηλυκό) ώστε το μαξιλάρι να στερεώνεται στην πλάτη και να μένει στην
θέση που επιλέγεται.
Ε.1.6. Τα υφάσματα των μαξιλαριών της έδρας και της πλάτης αποσπώνται μέσω φερμουάρ.
Επίσης υπάρχουν πρόσθετα καλύμματα των μπράτσων με θήκες για μικροαντικείμενα.
Συσκευασία: 1 τεμαχίου 2Θ (διαστάσεων 1620x940x820H)
Βάρος: 60,0 kg
Όγκος: 1.04 m3
Πακέτα : 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
ΣΤ.1. Τεχνικά Στοιχεία ALIS
ΣΤ.1.1 O σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου
26 mm και πάχους 2 mm. Ο σκελετός και τα πόδια μπορεί να είναι ή βαμμένος με
ηλεκτροστατική βαφή ή επινικελωμένος.
ΣΤ.1.2. Tα πόδια έχουν πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου.
ΣΤ.1.3. Στο μεταλλικό σκελετό συνδέονται η έδρα, η πλάτη και τα μπράτσα τα οποία
κατασκευάζονται από ξύλο και επενδύονται με αφρολέξ και ταπετσαρία επιλογής από το
χρωματολόγιο ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ- ΔΕΡΜΑΤΩΝ του ΔΡΟΜΕΑ.
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ΣΤ.1.4. Τα μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευάζονται από χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη
υψηλής πυκνότητας και επενδύονται με ταπετσαρία επιλογής από το χρωματολόγιο
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ- ΔΕΡΜΑΤΩΝ του ΔΡΟΜΕΑ.
Συσκευασία : 1 τεμαχίου 2Θ(διαστάσεων 1440x760x760Η)
Βάρος: 49,00 kg
Όγκος: 0,81 m3
Πακέτα : 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
Z.1. Τεχνικά Στοιχεία ARMONIA
Z.1.1 O σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου
Φ26Χ2 και Φ16Χ1,5. Ο σκελετός και τα πόδια είναι επινικελωμένος.
Ζ.1.2. Tα πόδια έχουν απόληξη για την προστασία του δαπέδου.
Ζ.1.3. Στο μεταλλικό σκελετό συνδέονται η έδρα και η πλάτη τα οποία κατασκευάζονται από ξύλο
και επενδύονται με αφρολέξ.
Ζ.1.4. Τα μαξιλάρια στην έδρα και στην πλάτη κατασκευάζονται από χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη
υψηλής πυκνότητας τα οποία εδράζονται αντίστοιχα στα δύο μέρη της έδρας και της πλάτης.
Επενδύονται με υψηλής ποιότητας δέρματος από το χρωματολόγιο της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Συσκευασία : 1 τεμαχίου 2Θ(διαστάσεων 1210X750X710Η)
Βάρος: 48 kg
Όγκος: 0,65 m3
Πακέτα : 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :
-
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