
 
 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΘΙΜΑΣΟ HERMES 
 
 
Διαςτάςεισ: 

Ύψοσ ζδρασ 43,5-45 cm 

Πλάτοσ κακίςματοσ ~51cm 

Ύψοσ κακίςματοσ ~82.2 cm 

Αξονικι απόςταςθ 50cm 

 Βάκοσ ζδρασ 41 εκ 

   
Χαρακτηριςτικά:  

 φςτθμα κακιςμάτων αμφικεάτρου χωρίσ μπράτςα πλάτουσ ~51cm με μεταλλικό ςκελετό 
ςτιριξθσ και λειτουργίασ. 

 Η μεςαία ςειρά του ςυςτιματοσ αποτελείται από το κάκιςμα (ζδρα & πλάτθ) το οποίο 
ςτθρίηεται ςε μεταλλικό ςκελετό ςτιριξθσ ο οποίοσ φζρει πίςω από τθν πλάτθ ζδρανο 
γραφισ. 

 Η πρϊτθ ςειρά του ςυςτιματοσ φζρει ανεξάρτθτο ζδρανο γραφισ και μετϊπθ με ςκελετό 
ςτιριξθσ παρόμοιο με αυτό των κακιςμάτων τθσ μεςαίασ ςειράσ. 

 Η τελευταία ςειρά του ςυςτιματοσ αποτελείται από το κάκιςμα (ζδρα & πλάτθ) το οποίο 
ςτθρίηεται ςε μεταλλικό ςκελετό ςτιριξθσ παρόμοιο με αυτό των κακιςμάτων τθσ μεςαίασ 
ςειράσ. 

 Ανακλινόμενο κάκιςμα 

 τακερό ι ανακλινόμενο ζδρανο γραφισ.  

 Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςχάρασ εγγράφων. 
 

 
Έδρα: Η ζδρα του κακίςματοσ, διαςτάςεων περίπου 46.5Χ41cm, είναι ανακλινόμενθ και φζρει 
ακόρυβο μθχανιςμό ανάκλιςθσ (antipanic) ειδικοφ ςπειρϊματοσ και εξαιρετικισ αντοχισ. Η  ζδρα 
του κακίςματοσ είναι καταςκευαςμζνθ από μορφοποιθμζνα φφλλα οξιάσ πάχουσ 10χιλ. και είτε 
είναι λουςτραριςμζνθ με ειδικό αδιάβροχο και αλεξίπυρο βερνίκι FR 458-C458 ςε φυςικό χρϊμα, 
είτε επενδεδυμζνθ (ταπετςαρία).  Ο μθχανιςμόσ ςτιριξθσ τθσ ανάκλιςθσ τθσ ζδρασ 
προςαρμόηεται ςε ειδικά διαμορφωμζνθ λάμα πάχουσ  5 χιλ. θ οποία ςυνδζεται με το ςκελετό 
του κακίςματοσ με αφανι θλεκτροςυγκόλλθςθ. 
 
Πλάτη: H πλάτθ του κακίςματοσ είναι διαςτάςεων ~46Χ31cm και είναι καταςκευαςμζνθ όπωσ και 
θ ζδρα από μορφοποιθμζνα φφλλα οξιάσ πάχουσ 10 χιλ. με δυνατότθτα επζνδυςθσ (ταπετςαρία) 
είτε μεταλλικι διάτρθτθ. Η πλάτθ προςαρμόηεται πάνω ςτον ςκελετό με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ 
καταςκευαςμζνουσ  από πολυαμίδιο. 
 
Σκελετόσ: Ο ςκελετόσ ςτιριξθσ του κακίςματοσ είναι μεταλλικόσ  θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ με 
εποξειδικι ποφδρα ςτουσ 210ο C ςε χρϊμα μαφρο ι βαφισ αλουμινίου. Η ςτιριξθ γίνεται μζςω 2 
μεταλλικϊν δοκϊν οβάλ διατομισ 85Χ25mm και πάχουσ 2 mm. 
 
Τφποι εδράνων:  

1. Aνακλινόμενο ζδρανο: Σο ανακλινόμενο ζδρανο γραφισ κινείται μζςω δφο μθχανιςμϊν 
που επιτρζπουν τθν εφκολθ ανάκλιςθ του εδράνου με μια μικρι και απλι ϊκθςθ. 
(Μθχανιςμόσ antipanic). Η επιφάνεια του εδράνου ζχει πλάτοσ ~44cm – βάκοσ ~30cm και 
πάχοσ 25cm. Είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 
με περιμετρικι επζνδυςθ P.V.C.  



 
2. Σταθερό ζδρανο: Η επιφάνεια του εδράνου γραφισ προςαρμόηεται πάνω ςτο μεταλλικό 

ςκελετό ςτιριξθσ τουσ εδράνου. Η επιφάνεια ζχει πλάτοσ 30-35cm και πάχουσ 25mm και 
είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ . Περιμετρικά 
τοποκετείται ςκλθρό P.V.C . για τθν αποφυγι φκοράσ του εδράνου.  

 
το κάτω μζροσ τθσ επιφάνειασ του εδράνου δφναται κατϋ απαίτθςθ του χριςτθ να τοποκετθκεί  
ειδική δικτυωτή μεταλλική θήκη για τθν τοποκζτθςθ βιβλίων αναλωςίμων κ.λπ. 
 
Η ςυναρμολόγθςθ των εδράνων επιτρζπει τθν εφκολθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ του κάκε 
κακίςματοσ χωριςτά. Η καταςκευι του κρανίου είναι πλιρωσ εναλλάξιμθ, ϊςτε ςε περίπτωςθ 
φκοράσ ι ηθμιάσ να γίνεται εφκολθ και άμεςθ αντικατάςταςθ. 
 
Η ςτιριξθ του κακίςματοσ ςτο δάπεδο γίνεται μζςω μεταλλικϊν πελμάτων τα οποία πακτϊνονται 
ςτο δάπεδο ςε οριηόντιο ι κεκλιμζνο επίπεδο με ατςάλινεσ βίδεσ διαμζτρου 10mm. 
 
Σο ςφςτθμα είναι καταςκευαςμζνο για ςκλθρι και μακροχρόνια χριςθ παρζχει αςφάλεια και 
άνεςθ ςτθν πολφωρθ χριςθ. Επίςθσ παρζχει ευχζρεια ςτθν προςπζλαςθ και τθν αποχϊρθςθ του 
χριςτθ. 
 
Σο κρανίο καταλαμβάνει το λιγότερο δυνατό χϊρο γιατί  ζχει κοινό πόδι ανά ηεφγοσ κακιςμάτων. 
 

 Σο κάκιςμα  παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι αντίςταςθ ςε πικανι ανάφλεξθ κατά UNI 9796 
λόγω των ειδικϊν βερνικιϊν FR 458-C458 που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι 
ζδρασ και πλάτθσ. 

 

 Σο κάκιςμα παράγεται μζςα από διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  EN ISO 9001:2000. 
 

 Σο κάκιςμα είναι πιςτοποιθμζνο κατά : 
 ΕΝ 12727:00 ( LEVEL 4 ) για αντοχή σε καταπονήσεις στατικά και δυναμικά  
 EN 1021-1 & 1021-2 για αντοχή σε φωτιά 

 
 
 

  


