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H σειρά JOB & ACTION τοποθετείται ελεύθερα χωρίς
πάκτωση σε χώρους εκπαίδευσης και όχι μόνο.
Τα πολυμορφικά τραπέζια σε συνδυασμό με τα
εργονομικού σχεδιασμού καθίσματα δίνουν λύσεις για
οποιονδήποτε τύπο αίθουσα διδασκαλίας, κλασικής ή
μοντέρνας διάταξης .

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων ACTION και τραπεζιών JOB

Τεχνικές προδιαγραφές τραπεζιών JOB
Είναι τραπέζια κατάλληλα για πολλές και διαφορετικές χρήσεις (από πάγκος εργασίας μέχρι
θρανίο μαθητικής χρήσης) υψηλής αντοχής (σε δυναμικά και στατικά φορτία) και μεγάλης
προσαρμοστικότητας στις διαστάσεις που επιθυμούμε.
Η κατασκευή τους είναι λυόμενη με τμήματα πλήρως εναλλάξιμα και αντικαταστάσιμα σε
περίπτωση φθοράς.
Αποτελούνται από τον μεταλλικό σκελετό (τέσσερεις τραβέρσες και τέσσερα ανεξάρτητα πόδια)
και την επιφάνεια εργασίας.
Μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε σχήμα και διάσταση. Αποτελούν MODUL για τη
δημιουργία συστήματος οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος.
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Το ύψος του τραπεζιού είναι 72 cm χωρίς αυτό είναι δεσμευτικό για τον πελάτη.
Σκελετός:
Είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις:
Στην στάνταρ έκδοση τα πόδια κατασκευάζονται από σωλήνα Φ45 πάχους 2 mm. Στο επάνω
μέρος ηλεκτροσυγκολλούνται ελάσματα από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1 mm σε σχήμα
διπλού Γ. Εκεί τοποθετείται περαστή και ασφαλίζει η τραβέρσα (δοκός) από σωλήνα 50Χ20
πάχους 1mm. Η τραβέρσα φέρει πλαστικούς αποστάτες πάνω στους οποίους εδράζεται η
επιφάνεια εργασίας. Ο τρόπος κατασκευής και συναρμογής εξασφαλίζει την δυνατότητα
παραγωγής τραπεζιών σε οποιαδήποτε διάσταση και σχήμα.
Στην εναλλακτική έκδοση τα πόδια κατασκευάζονται από τετράγωνη σωλήνα 50Χ50Χ2mm και
χρωμιώνονται. Η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται όπως και στην κανονική έκδοση. Κατ’ απαίτηση
του πελάτη τα πόδια του τραπεζιού μπορούν να είναι βαμμένα σε απόχρωση της επιλογής του.
Επιφάνεια εργασίας:
Η επιφάνεια εργασίας είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού
πάχους 25 mm. Στα περιθώρια (σόκορα) τοποθετείται P.V.C. πάχους 3 mm με
θερμοσυγκόλληση.
Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται με ηλεκτοστατική βαφή πούδρας.
Τα χρώματα των μεταλλικών μέρων είναι επιλογή του πελάτη ενώ για τη μελαμίνη
προτείνονται τα χρώματα μπεζ ή γκρι ή απομίμηση ξύλου.

Τεχνικές προδιαγραφές καθισμάτων ACTION με 4 πόδια:
Τα καθίσματα της σειράς ACTION είναι σχεδιασμένα ώστε να πληρούν δύο κυρίως απαιτήσεις:
α) υψηλή αντοχή για συχνή καθημερινή χρήση και β) κορυφαία άνεση για πολύωρη εργασία.
Τι κάθισμα ACTION με 4 πόδια είναι κάθισμα σταθερό το οποίο εδράζεται σε μεταλλική βάση
τεσσάρων ποδιών.
Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από σωλήνα διαστάσεων Φ 21mm και πάχους 2mm.
Το εσωτερικό της πλάτης και της έδρας κατασκευάζεται από πρεσσαρισμένα επάλληλα φύλλα
οξιάς. Επενδύεται με πολυουρεθάνη και ντύνεται με ύφασμα.
Διατίθεται με μπράτσα πολυουρεθάνης (με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό) ή και χωρίς μπράτσα.
Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται με ηλεκτοστατική βαφή πούδρας
Τα χρώματα των υφασμάτων είναι κατ' επιλογή του πελάτη από τα χρωματολόγια της εταιρείας.
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Διαστάσεις:
Συνολικές διαστάσεις καθίσματος: 50cm(πλάτος) Χ 56cm(βάθος)
Ύψος πλάτης από το έδαφος 80,5cm
Ύψος έδρας από το έδαφος 45cm
Διαστάσεις έδρας 46,5Χ48cm
Διαστάσεις πλάτης 45Χ30cm

Η σειρά καθισμάτων ACTION διαθέτει επίσης καθίσματα με μεταλλική βάση S καθώς και
καθίσματα τροχήλατα.
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