
For a Healthy & Professional Work Environment 

whether in the Office or at Home

Για ένα Υγιεινό & Επαγγελματικό Εργασιακό 

Περιβάλλον στο Γραφείο ή στο Σπίτι

Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους

Height Adjustable Desks



White Aluminium

Ral 9006
Pure White Ral 9010 Traffic Black Ral 9017

 Desks with height adjustable frame,

epoxy painted in one of three optional

finishes (as shown above).

 The 25mm thick tops are melamine faced

(on both sides) chipboards (MFC)

finished with a 2mm thick plastic impact

resistant edge banding, Finishing options

as shown below.

 Γραφεία με βάση-σκελετό με ρύθμιση ύψους,

βαμμένο με εποξική βαφή σε μία από τρεις

χρωματικές επιλογές (βλ. πιο πάνω).

 Τα καπάκια είναι από μοριοσανίδα με επένδυση

μελαμίνης (MFC) και στις δύο τους επιφάνειες,

συνολικού πάχους 25 χιλ. Είναι επενδυμένα

περιμετρικά με πλαστική ταινία περιθωρίου

πάχους 2mm. Χρωματικές επιλογές όπως πιο

κάτω.

Οι μεταλλικές βάσεις των γραφείων E-MORE είναι πολύ ευέλικτες-

ευμετάβλητες και προσφέρουν πολλές λύσεις τόσο στο γραφείο όσο και στο

σπίτι. Η ρύθμιση του ύψους των γραφείων, που γίνεται με ηλεκτρικά μοτέρ,

επιτρέπει τη μεταβολή από γραφείο για εργασία στο όρθιο σε κλασσικό

γραφείο με το κατάλληλο ύψος για καθήμενο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

The E-MORE frames are very versatile and can be used in many different home

or work situations. Because of their height adjustable feature, by means of

electric motors, they can change from standing desk to a desk with the perfect

sitting height in a matter of seconds.

E-MORE
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Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Standard Technical Features

 Ένα ψηφιακό χειριστήριο, με μνήμη που καταγράφει τέσσερα κύρια ύψη

του γραφείου και μπορεί να τα ρυθμίσει με τη πίεση ενός κουμπιού,

στερεώνεται στο καπάκι σε μια επιθυμητή θέση. Το χειριστήριο είναι

εξοπλισμένο στο πίσω μέρος του με μία υποδοχή USB για τη φόρτωση.

 A digital handset with a key memory function, in which the four most

important table heights can be set and called up at the push of a button, is

fixed on the top at a convenient position for the user. The handset is

equipped with a USB port on the back with a charging function.

 Το ύψος του γραφείου αυξομειώνεται με δύο

ή τρία ηλεκτρικά μοτέρ που ρυθμίζουν δύο ή

τρία μέρη των κάθετων ορθογώνιων στηλών-

ποδιών ποδιών του σκελετού.

 The height adjustment is done by means of

two or three electrical motors that regulate

two or three segments of the two vertical

rectangular columns-legs of the frame.

 Προστασία από συγκρούσεις: τα E-more

γραφεία διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα

που ανιχνεύει τις αντιστάσεις εμποδίων και

τερματίζει άμεσα την αυτόματη κίνηση.

 If there is an obstacle in the way, the E-more

desk has an integrated collision protection that

detects resistance and switches off the

automatic movement.



E-MORE     Τα Μοντέλα – The Models

Ε-ΜΟRE 2M2S

Μοτέρ - Motors 2

Μέρη ποδιού – Leg Segments 2

΄Υψος Καπακιού – Top Height 695 – 1145 mm

Δυναμικό Φορτίο-Dynamic Load 100 kg max

Στατικό Φορτίο-Static Load 120 kg max

Πλάτος Βάσης-Frame Width 1100 – 1800 mm

Διαστάσεις Καπακιού-Top Size

Minimum

Maximum

600 x 1100 mm

1000 x 2200 mm



E-CORNER 90

Μοτέρ - Motors 3

Μέρη ποδιού – Leg Segments 3

΄Υψος – Top Height (mm) 610 – 1270 

Δυναμικό Φορτίο-Dynamic Load 160 kg max

Στατικό Φορτίο-Static Load 180 kg max

Πλάτος Βάσης-Frame Width 

(mm)

1100 – 1800

Διαστάσεις Καπακιών – Top Sizes Size (mm)

(Συνιστώμενες)                (Recommended)

Table Top:  Minimum 700x1000

Maximum 1000x1800

Extension:  Minimum 450x600

Maximum 600x1200
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E-MORE Προαιρετικά Εξαρτήματα – Optional Accessories

Διαχείριση Καλωδίων – Cable Management 

Boxit
Μεταλλικό κανάλι με μεγάλες οπές. 

Cable tray with large cable holes.

Διαστάσεις - Dimensions (mm):

Μήκος - Length: 310 / 520 / 1000

Πλάτος – Width: 120    Ύψος – Height: 90

Boxit Eco

Κανάλι σε δύο μήκη 490 & 790 mm.

Cable tray available in either 490mm 

or 790mm. 

Χρώματα – Colours:

Black, Silver, White

Flex RE4
Οδηγός κάθετης πορείας με τέσσερις θαλάμους 

καλωδίων. Έχει ρυθμιζόμενο ύψος με μέγιστο 

ύψος 1285mm. Ορθογώνιο σχήμα (36 X 68 mm).

Four-chamber cable guide with adjustable 

height up to 1285mm maximum.

Rectangular shape (36 X 68 mm).

Ηχοαπομονωτικά Διαχωριστικά – Acoustic Screens 

Akustix Vario
Διαχωριστικά από PET με μεγάλη ηχοαπομονωτική

ικανότητα (level B). Έχουν πάχος 18mm και

διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.

PET panels with high sound absorption (level B).

Thickness 18mm, available in various sizes and

colours.

Εξαρτήματα από χυτό αλουμίνιο για τη στερέωση των διαχωριστικών.

Aluminium clamps for fixing the panels.

Solido F Solido L


