
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
EXECUTIVE PEDESTALS

Συρταριέρες από φυσικό, τεχνητό καπλαμά ή λάκα με άψογη 
αισθητική και λειτουργικότητα. 
Φέρουν τηλεσκοπικό οδηγό κύλισης με εξαγωγή του συρταριού 
στο 100% και σύστημα απόσβεσης κλεισίματος ''soft close''. 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής με καρτελοθήκη. 
Διατίθονται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

GR.

EN. Pedestals from natural or artificial veneer or lacquer with 
excellent aesthetics and functionality.
They bear a telescopic rolling mechanism for the complete extraction 
of the drawer at a 100% with a smooth closing system "soft close".
There is also the possibility of choice with index cabinets.
They are available in a large range of colours.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την τακτική της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων μας,
οι προδιαγραφές (σχεδιασμός, διαστάσεις, φινιρίσματα) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΝΟΤΕ: Due to our policy of continuous product developmentand improvement we reserve
the right to change the specifications (design, dimensions, finishes) without prior notice.
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43,3 X 58,9 X 54,5 H

43,3 X 80 X 54,5 H

43,3 X 58,9 X 54,5 H

43,3 X 58,9 X 54,5 H

The pedestals have a separate 
one drawer - pencil case.
They can also get internal divider 
for the optimum organization of 
space.

Οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό 
συρτάρι - μολυβοθήκη.
Επίσης μπορούν να πάρουν εσωτερικό 
διαχωριστικό για την καλύτερη οργάνωση 
του χώρου.

Τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που
δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό.
The drawers are equipped with anti-tilt system, which prevents a second
drawer from opening, when a first is already open. 

Φυσικός καπλαμάς

Τεχνητός καπλαμάς

Λευκή λάκα

Natural veneer

Φυσικός καπλαμάς
Natural veneer

Artificial veneer

White lacquer

Τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που
δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό.
The drawers are equipped with anti-tilt system, which prevents a second
drawer from opening, when a first is already open. 

design. R&D Dromeas
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