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КОНТЕЙНЕРИ 
Категории 
A. Офис контейнери  

 

A.1. Модели контейнери 
Α.1.1. Контейнери Economy от меламин с обикновени водачи на чекмеджетата 

Α.1.2. Контейнери от меламин с телескопични водачи на чекмеджетата 

Α.1.3. Метални контейнери с капак от меламин или от compact laminate, или от многослойна 

дървесина с облицовка HPL, или от  MDF облицовани с HLP 

A.1.4. Контейнери от ПДЧ облицовани с дървен фурнир 

Α.1.5. Контейнери от MDF облицовани с изкуствен фурнир (серия EURO ONE) 

A.1.6. Контейнери от MDF от бял лак 

 

Α.2. Технически данни на контейнерите  
Α.2.1. Всички контейнери са с метални чекмеджетата.  

 

Α.2.2. На всички контейнери чекмеджетата покриват ролковите водачи. 

 

Α.2.3. На всички контейнерите (с изключение на Economy) чекмеджетата са обурудвани със 

система предпазваща от преобръщане на контейнера “anti-tilt”, която не позволява 

отварянето на второ чекмедже когато има вече едно отворено. 

 

Α.2.4. Чекмеджетата на контейнерите Economy се отварят 70%. На останалите модели 

чекмеджетата се отварят 100% и са оборудвани с механизъм за плавно затваряне “soft 

close”. 

 

A.2.5. Всички контейнери имат отделно чекмедже моливник, с изключение на някои от 

модела Economy. На контейнерите които нямат отделно чекмедже моливник, 

алтернативно се поставя отделен пластмасов компонент моливник в нормално 

чекмедже.   
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Α.2.6. Всички модели контейнери се произвеждат в две дълбочини: а) 60 cm, б) 80 cm. 

 

Α.2.7. Всички  контейнери с дълбочина 80cm са оборудвани с телескопични ролкови водачи 

за пълно отваряне на чекмеджета (100% отвор). 

 

Α.2.8. Всички  контейнери - картотеки са оборудвани с телескопични ролкови водачи за пълно 

отваряне на чекмеджета (100% отвор). 

 

Α.2.9. Дебелината на ламарината на чекмеджета е  0,9 mm, освен контейнерите Economy, на 

който е: 0,6 mm. 

 

A.2.10. Издръжливост на контейнерите на тежест: 

· с обикновенни водачи: 20 kg 

· с телескопични ролкови водачи: 30 kg. 

 

Α.2.11. Контейнерите по избор са: на колела или статични  с плъзгачи. При избор на колела, 

алтернативно се поставят спирачки на колелата.  

 

Α.2.12. Меламиновите контейнери се произвеждат изцяло от трислойно 18 mm ПДЧ, категория 

Ε1, с двустранно меламиново покритие. 

 

A.2.13. Корпуса на контейнерите от изкуствен или естествен фурнир или от лак, се изработва 

от MDF с дебелина 19 mm. 

 

Α.2.14. Всички чекмеджета са със секретно заключване. 

 

Α.2.15. На гърба на контейнерите с широчина 1.200 mm, се поставя решетка за проветряване 

на централата на компютъра. 

 

Α.2.16. Размери, форми и цветова гама, според ценоразписа на ДΡΟΜΕΑС.  

 

Опаковка за 1 брой контейнер от меламин с телескопични водачи, размери: 433x600x590H 

 

Тежест: 35,0 kg 

Обем: 0,16 m3 

Пакет : 1 
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СЕРТИФИКАТИ: 
EN 14073-2:04 

EN 14073-3:04 

EN 14074:04 

BS 4875-7:2006 

BS 4875-8:1998 
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