




For waiting places of high demands.
Για χώρους αναμονής με υψηλές απαιτήσεις.

Τα IKAROS-N σχηματίζουν συστοιχίες των δύο,
τριών, τεσσάρων θέσεων πάνω σε μια πανίσχυρη 
μεταλλική δοκό που μπορεί να στηριχθεί σε τοίχους
ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο με σταθερά, κομψά 
πόδια.
Τα καθίσματα συνδυάζονται με μικρά τραπέζια και 
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους ευθύγραμμα
ή σε γωνίες, να τοποθετηθούν πλάτη με πλάτη, 
σε παράλληλες σειρές ή ομάδες, ανάλογα με τη 
λειτουργία και τις αισθητικές απαιτήσεις κάθε 
ξεχωριστού χώρου. 

Μπράτσα και ποδαρικά από χυτοπρεσαριστό
αλουμίνιο χωρίς κρυφά τμήματα και σκοτίες
για εύκολο καθαρισμό. 

IKAROS-N seats may be combined into seats of two,
three or four, fixed to a steady metal beam that can 
either be secured to wall ot stand freely on secure,
elegand legs. 
The seats can be combined with small tables, and 
may be arranged to form straight or angular, rows or 
back to back, in clusters or in parallel rows according
to the functional and aesthetic requirements of each 
individual place. 

Armrest and legsof die-casted alouminium 
without any hidden spaces and gaps for easy 
cleaning. 



Σχεδιασμένα με βάση τις αρχές της εργονομίας 
και τις απαιτήσεις της ορθοπεδικής, 
κατασκευάζονται με μεθόδους  και υλικά που 
παρέχουν τη μέγιστη αντοχή σε 24ωρη βάση, 
προσφέροντας ύψιστη ασφάλεια σε ατυχήματα.

They are designed according to the principles
of ergonomy and the requirments of orthopedics
and they are manufactured by methods and 
materials which provide the maximum endurance
for hard 24 hours use, offering the maximum 
safety against accidents. 

Comfort - Safety - Endurance - Harmony
Άνεση - Ασφάλεια - Αντοχή - Αρμονία



For a pleasant waiting.
Για να είναι η αναμονή ευχάριστη

Όλα τα καθίσματα IKAROS-N δέχονται επενδύσεις,
που τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα. 
Οι επενδύσεις ποικίλουν  σε χρώματα και υλικά.
Το ύφασμα και το δέρμα εναλλάσσονται στους 
χώρους ανάλογα με τις προτιμήσεις.

All IKAROS-N seats can have upholstery which 
is easy to fit and remove. These are available in 
a variety of colours and materials.
The upholstery fabrics and leather provide a range
of choices to suit the style and character of any room.  



Μοναδικός τρόπος στήριξης του ανατομικά 
διαμορφομένου διάτρητου χαλυβδοελάσματος, 
του καθίσματος, με ειδικούς πλάγιους οδηγούς.
(Παγκόσμια αποκλειστικότητα της ΔΡΟΜΕΑΣ) 

Unique way of supporting the anatomic- shaped, 
perforated steel sheet, of the seat with special 
sidelong guides.
(International exclusiveness of DROMEAS)
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Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical characteristics
Διαστάσεις σε cm / dimensions in cm

Τραπεζάκια / tables
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