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T : +32-2-7510825 Ι e-mail: info@dromeas.be

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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Almaccino design. R&D Dromeas

GR. EN. Technology in the service of ergonomy, now also in 
the comfort of your home. For those having to spend 
long hours in front of a computer screen, the new 
Almaccino desk arrives to offer you the ergonomic 
support your body needs. Comfort at your fingertips, 
as you can easily adjust the height of the surface of 
your desk to suit your immediate needs. 
Either sitting down or standing up, the Almaccino will 
help you relieve the stress your body is subjected to 
from the long sitting hours.
The height of the work surface is electrically adjust-
able from 59 to 124 cm.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εργονομίας, τώρα 
και στην άνεση του σπιτιού σας.
Για όλους εσάς που πρέπει να περάσετε πολλές 
ώρες μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, το νέο 
γραφείο Almaccino ήρθε για να σας προσφέρει την 
εργονομική υποστήριξη που χρειάζεται το σώμα 
σας. 
Εύκολα μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της 
επιφάνειας του γραφείου σας ώστε να ταιριάζει στις 
άμεσες ανάγκες σας.
Είτε κάθεστε είτε στέκεστε όρθιοι, το Almaccino θα 
σας βοηθήσει να ανακουφίσετε την πίεση που 
δέχεται το σώμα σας από τις πολλές ώρες 
καθιστικής εργασίας.
Το ύψος της επιφάνειας εργασίας ρυθμίζεται 
ηλεκτρικά  από 59 έως 124 cm.



GR.

EN. The comfort of the office and at home

Η άνεση του γραφείου και στο σπίτι

Αξεσουάρ / Accessories

1

1
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Πολύμπριζο 5 θέσεων / Multi socket

2 Πλεξούδα διέλευσης καλωδίων / Cable spine

3 Αναρτώμενη βάση μονάδας Η/Υ / Adjustable PC Base

4 Διαχωριστικό οριοθέτησης / Panel

5 Αναρτώμενο ραφάκι ή μολυβοθήκη / Hanging shelf or pencil case

Το Almaccino δίνει τη δυνατότητα για οργάνωση του χώρου 
εργασίας με την τοποθέτηση ραφιών και μολυβοθήκης στα 
διαχωριστικά οριοθέτησης. 
Το πολύμπιζο κάτω απο την επιφάνεια εργασίας σε 
συνδυασμό με τη ροζέτα διέλευσης καλωδίων βοηθούν 
στην ευκολη και οργανωμένη πρόσβαση στην 
ηλεκτροδότηση laptops, tablets κλπ.

The Almaccino enables the organization of the workplace 
by placing shelves and a pencil case on the panels. 
The multi-socket under the desktop in combination with the 
cable grommet helps for an easier and organized access to 
the power supply of laptops, tablets, etc
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Χρωματικές επιλογές / Color choises

Επιφάνειες μελαμίνης 
Melamine Surfaces

Λευκή / White Κόκκινη / Red Μόκα /Μocha 

Μεταλλικό διαχωριστικό - αξεσουάρ / Metallic partition panel - accessories

RAL 7021 RAL 9006

Υφάσματα επενδύσεων διαχωριστικών / Panels upholstery fabrics

Κόκκινο / RedΥπόλευκο
White Grey

Φυσική Δρυς
Natural Oak

N1S1 (104)R1S1 (101) B1S1 (103) B2P1 (214)

B2P2 (215)R2P3 (203)G1S2 (106)R1S2 (105)

R2F1 (243) N2F1 (244)

R2K1 (242)B1S2 (108) G2P6 (271)G2P5 (270)

N1S2 (107)

Επιφάνειες Λάκας
Lacquer Surfaces

Μεταλλικός σκελετός / Metallic frame

Υπόλευκο
White Grey

Σκελετός υπόλευκο- Επιφάνεια κόκκινη λάκα

Σκελετός υπόλευκο - Επιφάνεια μόκα λάκα Σκελετός υπόλευκο - Επιφάνεια μελαμινή δρυς

Σκελετός υπόλευκο - Επιφάνεια λευκή λάκα Σκελετός υπόλευκο - Επιφάνεια λευκή λάκα

Σκελετός υπόλευκο - Επιφάνεια λευκή λάκα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΛΙΚΩΝ / COLOR TABLE
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