ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ “ΣΑΜΟΣ”

ΓΕΝΙΚΑ
α) Ολη η κατασκευή είναι απο μοιριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών συνεχούς
μεταβαλλόμενου μεγέθους σωματιδίων από το κέντρο προς τις επιφάνειες επικαλυμμένη
με ένα φιλμ μελαμίνης σε κάθε όψη.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
1) ΜΟΙΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ :

1α) Κατά DIN 38761
1β) Εκπομπή CH20: Κατηγορία Ε2

2) ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ :

2α) Κατά DIN 68765
2β) Αντοχή σε τριβή : Κατηγορία Η
3γ) Πάχος επικάλυψης : Κατηγορία 1

β) Περιμετρικά τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC πάχους 3 χιλιοστών στο ίδιο
χρώμα με την επιφάνεια.
γ) Μεταξύ καπακιού – μετώπης και ποδαρικού παρεμβάλλεται ειδικό αποστατικό
πάχους 12 χιλιοστών
δ) Οι γωνίες των τραπεζιών συνδέονται μέσω του ιδίου αποστατικού που υπάρχει
μεταξύ ποδαρικού και καπακιού.
ε) Τα γραφεία είναι λυόμενα και η συναρμολόγηση τους γίνεται με ειδικά φιράμια
γρήγορα και σωστά.
Α) ΚΑΠΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστάσεις :

800Χ800
1200Χ800
1400Χ800
1600Χ800
1800Χ800

800Χ600
2000Χ1000 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1200Χ600
2400Χ1200 ΟΒΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΚΡΥ Φ1100
Φ1100/1200
PRINTER 800X800

και πολλών άλλων διαστάσεων και σχημάτων.

Β) ΠΟΔΑΡΙΚΑ
Διαστάσεις :

800Χ700 ΥΨΟΣ
60,80Χ690 ΥΨΟΣ

Για περιπτώσεις αναπτύξεως γραφείων με γωνία 90 μοιρών η 45 μοιρών τοποθετούμε
ποδαρικά, στις δύο πλευρές των γραφείων που τοποθετείται η γωνία, διαστάσεων
60,80Χ690 ύψος ώστε να μην εμποδίζονται τα πόδια του εργαζόμενου. Τα ποδαρικά
φέρουν ρυθμιζόμενα πέλματα στο κάτω μέρος.
Γ) ΜΕΤΩΠΗ
Υψος μετώπης 40 cm
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
Είναι κατασκευασμένες με το ίδιο υλικό των γραφείων αλλά από μοιριοσανίδα πάχους
18 χιλιοστών. Συρταριέρες υπάρχουν 2 ειδών με παραλλαγές.
α) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 420 χιλιοστά πλάτος, 595 χιλιοστά βάθος και 410 χιλιοστά ύψος.
Φέρει 2 συρτάρια ύψους 146 χιλιοστών με οφέλιμες διαστάσεις συρταριού 326 χιλιοστά
πλάτος, 110 ύψος και 480 χιλιοστά βάθος.
β) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : α) 430 χιλιοστά πλάτος 595 χιλιοστά βάθος και 635 χιλιοστά ύψος.
β) 430 «
«
« «
«
550
«
«
α) 1η παραλλαγή : Στο άνω μέρος φέρει συρτάρι με πλαστική μολυβοθήκη και
κλειδαριά ασφαλείας για όλα τα συρτάρια .
β) 2η παραλλαγή : Φέρει 3 συρτάρια ύψους 146 χιλιοστά.
γ) 3η παραλλαγή : Φέρει 1 συρτάρι ύψους 146 χιλιοστά και 1 συρτάρι ύψους 306
χιλιοστών για κρεμαστούς φακέλους.
Ωφέλιμες διαστάσεις : Συρτάρι 146 χιλιοστά
Συρτάρι 306 χιλιοστά

326Χ110Χ480 χιλιοστά βάθος.
326Χ260Χ480 χιλιοστά βάθος.

