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EURO NEW LINE 
Категории 

 
Α. Бюра EURO NEW LINE 

 
Β. Конферентни маси EURO NEW LINE 

 
Γ. Работни станции EURO NEW LINE 

 
 
Α.1. Технически данни 

 
 
Α.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm от трислойно ПДЧ категория  

Ε1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm. 

 

A.1.2. Металното скеле се състои от два цилиндрични алуминиеви крака с размер 110mm, с 

ляти хоризонтални алуминиеви стъпала и съответните носачи за монтаж на 

работната повърхност. Стъпалата се нивелират с диапазон от  0-20 mm. 

 

Α.1.3. Челните панели са с височина 300 mm, изработени от стоманена перфорирана 

ламарина с електростатично покритие. 

 
Α.1.4. По избор се поставят канали за кабели, под работната повърхност и розетки за 

извеждането им на работната повърхност. 

 

Α.1.5. Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДΡΟΜΕΑС.  

 

Опаковка за 1 брой  бюро EURO NEW LINE с размери: 1600 x 800 mm,   

   
Тежест: 41,0 kg  
 
  Обем: 0,11 m3  
 
  Пакети: 3 
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Β. Конферентни маси EURO NEW LINE 
 
Β.1. Технически данни 
 
Β.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm, от трислойно ПДЧ категория  

Ε1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm. 

 

Β.1.2. Металното скеле се състои от два цилиндрични алуминиеви крака с размер 110mm, с 

ляти хоризонтални алуминиеви стъпала и съответните носачи за монтаж на 

работната повърхност, ротондите (кръглите маси) са с четири кръгли алуминиеви 

крака с размер 75 mm. 2+2 от всяка страна. 

 

Β.1.3. По избор се поставят канали за кабели, под работната повърхност и розетки за 

извеждането им на работната повърхност. 

 
Β.1.4. Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДΡΟΜΕΑС.  

 
 
Опаковка за 1 брой конферентна маса EURO NEW LINE с размери  2100 x 900 mm,   
 
Тежест : 51,0 kg  
 
Обем : 0,12 m3  
 
Пакети : 3 
 

 
 

Γ. Работни станции EURO NEW LINE 
 
 
Γ.1.  Технически данни 
Γ.1.1. Всички работни повърхности са с дебелина 25 mm, от трислойно ПДЧ категория  

Ε1, с двустранно меламиново покритие и кантове с дебелина 2 mm. 

 
Γ.1.2. Металното скеле се състой от кръгли ляти алуминиеви крака с размер  70 mm, с 

хоризонтални стъпала от лят алуминии и съответните носачи подкрепящи 

работната повърхност. 
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Γ.1.3. Когато работните станции са с преградна стена между работните места, 

алуминиевите крака са с удължение до работната повърхност за захващане и  

вграждане на преградите. 

  

Γ.1.4. Преградните стени на  работните станции са изработени от ПДЧ  подходящо 

тапицирано със звукопоглъщащ  материял или стъкло различно по размер и цвят. 

 

Γ.1.5. Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДΡΟΜΕΑС. 
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