
Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Χαμηλές Βιβλιοθήκες 

Low Cabinets Item Data Sheet 

Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, 

επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη συναρμολογούνται και στερεώνονται με 

ανθεκτικούς (heavy duty) μεταλλικούς πίρους “KD”. Εσωτερικά υπάρχει ένα ράφι-πατός 

πάχους 25 χλστ. Τα μπουφέ μπορεί να γίνουν χωρίς πόρτες ή με ανοιγόμενες πόρτες  από 

μελαμίνη, η κάθε μία με χερούλι για εύκολο άνοιγμα.  

Low cabinets assembled with melamine panels, in various optional colours, edged with PVC. 

The frame and the back are assembled and secured with “KD” type heavy duty metal bolts. 

There is an internal shelf of 25mm thickness. The hinged-opening melamine doors have 

individual handles for easy opening while the cabinet may have no doors at all. 



45 X 40 X 84 (Y/H) 

Τεχνικές Λεπτομέρειες – Technical Details 

Χαμηλές Βιβλιοθήκες – Low Cabinets 

90 X 40 X 84 (Y/H) 

135 X 40 X 84 (Y/H) 180 X 40 X 84 (Y/H) 

225 X 40 X 84 (Y/H) 

270 X 40 X 84 (Y/H) 

Σταθερά το βάθος (40 εκ.) και το ύψος (84 εκ.) ενώ διαφοροποιείται το μήκος.  

Fixed depth (40 cm) and height (84 cm) while the length varies.   



Δελτίο Χαρακτηριστικών 

Είδους 
Βιβλιοθήκες Μεσαίου Ύψους 

Medium Height Cabinets Item Data Sheet 

Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) Μεσαίου Ύψους (125 ή 160 εκ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα 

χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη συναρμολογούνται και 

στερεώνονται με ανθεκτικούς (heavy duty) μεταλλικούς πίρους “KD”. Εσωτερικά υπάρχουν δύο 

ή τρία ράφια-πατοί πάχους 25 χλστ. Τα μπουφέ μπορεί να γίνουν χωρίς πόρτες ή με 

ανοιγόμενες πόρτες  από μελαμίνη, η κάθε μία με χερούλι για εύκολο άνοιγμα.  

Medium Height (125 or 165 cm) cabinets assembled with melamine panels, in various optional 

colours, edged with PVC. The frame and the back are assembled and secured with “KD” type 

heavy duty metal bolts. There are two or three internal shelves of 25mm thickness. The hinged-

opening melamine doors have individual handles for easy opening, while the cabinet may have 

no doors at all. 



Βιβλιοθήκες Μεσαίου ύψους – Medium Height Cabinets 

Τεχνικές Λεπτομέρειες – Technical Details 

Σταθερά το βάθος (40 εκ.) και το ύψος (125 εκ.) ενώ διαφοροποιείται το μήκος.  

Fixed depth (40 cm) and height (125 cm) while the length varies.   

45X40X125 (Υ/Β) 90X40X125 (Υ/Β) 180X40X125 (Υ/Β) 45X40X165 (Υ/Β) 180X40X165 (Υ/Β) 

Σταθερά το βάθος (40 εκ.) και το ύψος (165 εκ.) ενώ διαφοροποιείται το μήκος.  

Fixed depth (40 cm) and height (125 cm) while the length varies.   

90X40X165 (Υ/Β) 

45 X 40 X 125 (Υ/Η) 90 X 40 X 125 (Υ/Η) 135 X 40 X 125 (Υ/Β) 

180 X 40 X 125 (Υ/Β) 225 X 40 X 125 (Υ/Β) 270 X 40 X 125 (Υ/Β) 

45 X 40 X 165 (Υ/Β) 90 X 40 X 165 (Υ/Β) 135 X 40 X 165 (Υ/Β) 

180 X 40 X 165 (Υ/Β) 225 X 40 X 165 (Υ/Β) 270 X 40 X 165 (Υ/Β) 



Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Ψηλές Βιβλιοθήκες 

High Cabinets Item Data Sheet 

Ψηλές Βιβλιοθήκες από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με 

PVC. Ο σκελετός και η πλάτη συναρμολογούνται και στερεώνονται με ανθεκτικούς (heavy duty) 

μεταλλικούς πίρους “KD”. Εσωτερικά υπάρχουν τρία ράφια-πατοί πάχους 25 χλστ και ένα 

διπλό ράφι-πατός. Οι βιβλιοθήκες μπορεί να γίνουν χωρίς πόρτες ή με ανοιγόμενες πόρτες  η 

κάθε μία με χερούλι για εύκολο άνοιγμα. Οι κάτω πόρτες είναι πάντα από μελαμίνη ενώ οι 

πάνω πόρτες μπορεί να είναι από μελαμίνη ή γυαλί ή γυαλί με λεπτό πλαίσιο αλουμινίου. 

High cabinets assembled with melamine panels, in various optional colours, edged with PVC. 

The frame and the back are assembled and secured with “KD” type heavy duty metal bolts. 

Internally there are three shelves of 25mm thickness and a double fixed shelf. The hinged-

opening melamine doors have individual handles for easy opening, while the cabinet may have 

no doors at all. The lower doors are always melamine doors, while the upper doors may be of 

melamine, glass or glass with a thin aluminium frame.  



Μόνο Ράφια  

Shelves only 

Πόρτες μελαμίνης κάτω 

Lower melamine doors 

Πόρτες μελαμίνης κάτω – 

Γυάλινες πόρτες  πάνω  

 

Lower melamine doors – Glass 

upper doors 

Ψηλές Βιβλιοθήκες – High Cabinets 

Τεχνικές Λεπτομέρειες – Technical Details 

Πόρτες μελαμίνης κάτω & πάνω 

 

Lower & Upper melamine doors 

45X40X200 (Y/H) 90X40X200 (Y/H) 

Πόρτες μελαμίνης κάτω – 

Γυάλινες πόρτες με λεπτό 

πλαίσιο αλουμινίου πάνω  

 

Lower melamine doors – Glass 

upper doors with thin 

aluminium frame   



WALNUT AMATHUS  WALNUT NICOSIE  WENGE  

WHITE OAK  BEECH  CHERRY  

WHITE MATT  GREY  

GREY OAK 3D  
PETRA WOOD 3D  OAK KERYNIA   SNOW WHITE  3D  

Βασικά Χρώματα – Standard Colours  

 

 

Επιλογές Χρωμάτων Μελαμίνης 

Melamine Colour Options 

 

 

Ειδικά Χρώματα – Special Colours  

SILVER GREY  
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