
ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 
 

1. Ο καναπές να συγκροτείται από 4 θέσεις καθισμάτων, με τραπεζάκι ενδιάμεσα (κατά σειρά δύο 

καθίσματα – τραπεζάκι - δύο καθίσματα). Οι θέσεις καθίσματος και τραπεζιού να είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους στηριζόμενες πάνω στην ίδια εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό και να 

καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο (ίδιο άνοιγμα), έτσι ώστε να δύναται να γίνεται οποιαδήποτε 

διευθέτηση μεταξύ καθισμάτων και τραπεζιού. Η στήριξη κάθε τμήματος (καθίσματος ή 

τραπεζιού) να γίνεται με συνδέσμους (σφικτήρες -κλιπς) σχήματος «Ω» πάνω στην κοιλοδοκό. 

Τα καθίσματα και το τραπεζάκι να απέχουν μεταξύ τους απόσταση των 50 έως 70 mm. 

2. Η εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκός διατομής 40x80x2mm, να είναι βαμμένη με εποξειδωτική 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρα) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας από προτεινόμενη 

παλέτα 3 διαφορετικών χρωμάτων. Η κοιλοδοκός να στηρίζεται στα άκρα και ενδιάμεσα (ένα 

τουλάχιστον) σε πόδια, τα οποία θα προσδένονται στην κοιλοδοκό με ειδικούς συνδέσμου 

(σφικτήρες) βαρέως τύπου (στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος 

στήριξης). 

3. Τα πόδια του καναπέ να είναι τύπου ανοικτού Λ από χρωμιωμένο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής 

διατομής τουλάχιστον Φ40mm πάχους 2mm με καμπυλωμένες γωνίες. Στο σημείο πρόσφυσης με 

το έδαφος τα πόδια να φέρουν ειδικά πλαστικά ρυθμιζόμενα πέλματα για καλύτερη πρόσφυση 

στο δάπεδο. Το άνοιγμα των ποδιών να είναι τέτοιο που να προσδίδει σταθερότητα στον καναπέ 

και σε κάθε περίπτωση το πίσω πόδι να εξέχει ως προς την κατακόρυφο από την πάνω ακμή της 

πλάτης (έτσι ώστε να μην ακουμπά η πάνω ακμή της πλάτης κατά τη χρήση του καναπέ στον 

τοίχο) και το εμπρός πόδι να είναι στο ίδιο ύψος με την ακμή του καθίσματος. Θα υπάρχουν 

τρία πόδια, δύο στις άκρες και ένα στο κέντρο. 

4. Η κάθε ανεξάρτητη θέση καθίσματος του καναπέ αναμονής να αποτελείται από ενιαίο μεταλλικό 

σκελετό σχήματος ανοικτού Γ πάνω στον οποίο θα εδράζονται η έδρα και η πλάτη. Η έδρα και η 

πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από μορφοποιημένα φύλλα ξύλου οξιάς, ανατομικά 

διαμορφωμένα, με εργονομικές καμπύλες διαφορετικές για την έδρα και διαφορετικές για την 

πλάτη και πάχους περίπου 10mm. Οι ξύλινες επιφάνειες να είναι επικαλυμμένες με βερνίκι 

ξύλου. Το χρώμα του ξύλου να είναι επιλογή της υπηρεσίας μεταξύ τριών τουλάχιστον 

χρωμάτων. Η διάσταση της πλάτης να είναι από 430 έως 450 mm (π) x από 310 έως 330 mm 

(υ) και αυτή της έδρας από 430 έως 450 mm (π) x από 430 έως 450 mm (β). Ο ενιαίος 

μεταλλικός σκελετός στήριξης της έδρας και της πλάτης να είναι κατασκευασμένος από 

ενισχυμένο χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 22 Χ 2mm χρωμιωμένος. Τα τμήματα της έδρας και της 

πλάτης του καθίσματος να στηρίζονται στο μεταλλικό σκελετό μέσω εξαρτημάτων από ειδικά 

διαμορφωμένο ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και με εμφανή πεπλατυσμένης φρεζαριστής κεφαλής 

μπουλόνια (όχι με ξυλόβιδες) για ασφαλέστερη και σταθερότερη στήριξη. Τα εξαρτήματα αυτά 

να είναι από την πίσω μεριά για την πλάτη και από κάτω για την έδρα. 

5. Το τραπεζάκι να τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση συγκριτικά με τα καθίσματα π.χ. στην άκρη 

ή στο μέσο. Να έχει πλάτος όσο το άνοιγμα του καθίσματος και βάθος όσο το βάθος του 

καθίσματος. Να είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με εκείνο του καθίσματος, επίπεδο και 

με στρογγυλεμένες άκρες. 

6. Η πάνω ακμή της πλάτης από το δάπεδο να ανέρχεται στα 840 mm τουλάχιστον το δε τμήμα της 

βάσης του καθίσματος 420 mm περίπου. 

 



 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4ΘΕΣΙΟΣ 

 

Ίδιες προδιαγραφές ως ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ χωρίς το 

τραπεζάκι. 

 

 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4 ΘΕΣΙΟΣ ΜΕ 
ΞΥΛΙΝΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ  

300,00 € + ΦΠΑ 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4 ΘΕΣΙΟΣ ΜΕ 
ΞΥΛΙΝΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ 

400,00 € + ΦΠΑ 
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