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LYSIS PLUS 
Категории 
Α. Мениджърски Бюра  

Β. Оперативни Бюра 

Γ. Конферентни маси 

 

Α. Мениджърски Бюра 
Α.1. Технически данни 
Α.1.1. Всички повърхности на бюрото се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, (челото 

е от 25 mm) категория  Ε1 с двустранно меламиново покритие . 

 

A.1.2. Видимите панели (повърхност и страници) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а 

невидимите с  0,45 mm кант. 

 

A.1.3. По избор се поставят розетки на работната повърхност за извеждене на кабели както и 

кабелен канал, вътрешно на челото или под работния плот.  

 

A.1.4. На всеки страничен плот в долната част са монтирани алуминиениеви стъпала  във  

формата на обратно «Π».  

 

A.1.5. Челото по избор се изработва: от 25 mm меламин, или от 25 mm меламин с залепена 

стъклена повърхност  4 mm extra clear, лакирана или от ламарина с дебелина  1,5 mm 

подходящо оформена  и електростатично боядисана. 

 

A.1.6. На помощната повърхност по избор се поставя, със специални фиксатори от подсилен 

полиамид и стъклена повърхност 4 mm extra clear лакирана или прозрачна.  

 

Опаковка за 1 брой  Бюро LYSIS PLUS, 1700 x 2000 mm,  

Тежест  : 121,0 kg 

Обем : 0,28 m3 

Пакети : 6 
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Опаковка за 1 брой  Бюро LYSIS PLUS, 1700 x 900 mm,  

Тежест  : 72,0 kg 

Обем : 0,15 m3 

Пакети : 4 

 

Β. Оперативни бюра 
Β.1. Технически данни 
 

Β.1.1. Всички повърхности на бюрото се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, (челото 

е от 25 mm) категория  Ε1 с двустранно меламиново покритие . 

 

Β.1.2. Всички бюра се конструират от два странични панела които се съединяват с панелното 

чело – напречна греда образувайки «Η» образна основа, върху която се поставя  

работния плот. 

 

Β.1.3. Видимите панели (повърхност и страници) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а 

невидимите с  0,45 mm кант. 

 

Β.1.4. По избор се поставят розетки на работната повърхност за извеждене на кабели както и 

кабелен канал, вътрешно на челото или под работния плот. 

 

Β.1.5. Всеки страничен панел е оборудван със стъпала от  подсилен полиамид за стабилнст. 

 

Β.1.6. Кракът за удължението на работния плот е произведен от стоманена тръба с диаметър 

50 mm и дебелина 2 mm, оборудван е с регулатор за нивелиране и е електростатично 

боядисан. Удължението се монтира за бюрото със  стоманени елементи с дебелина  5 

mm.   

 

 
Опаковка за  1 брой бюро LYSIS PLUS, 1800 x 900 mm,  

Тежест  : 75,0 kg 

Обем : 0,18 m3 

Пакети : 4 
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Γ. Конферентни маси 
Γ.1. Технически данни 
 

Γ.1.1. Всички повърхности се изработват изцяло от трислойно 38 mm ПДЧ, категория  Ε1 с 

двустранно меламиново покритие. 

 

Γ.1.2. Всеки крак се състои от два меламинови панела с дебелина 38 мм, под ъгъл от  90ο 

градуса. 
 

Γ.1.3. Видимите панели (повърхност и крака) се обработват с 2 mm по дебелина кант, а 

невидимите с  0,45 mm кант. 
 

Γ.1.4.. Всеки крак е оборудван със стъпала от подсилен полиамид, за стабилност както и 

регулатор за нивелиране. 
 

Размери, форми и цветова гама според ценоразписа на ДΡΟΜΕΑС. 

 

Опаковка за 1 брой  конферентна маса  LYSIS PLUS, 2100 x 1000 mm,  

Тежест : 85,0 kg 

Обем : 0,18 m3 

Пакети : 3 

 

СЕРТИФИКАТИ: 
ΕΝ 527-1:2011 

ΕΝ 527-2:2002 

ΕΝ 527-3:2003 

ΕΝ 14073-2:04 

ΕΝ 14073-3:04 

ΕΝ 14074:04 
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