
 

 

 

 
 

 

 
 

Τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς 
(από την Ιταλική εταιρία Foschi και τη Shor-Line U.S.A.) 

 
Διατίθεται μια μεγάλη σειρά προϊόντων, από δύο από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές στον 

κόσμο. Την Ιταλική εταιρία Foschi και την Αμερικανική Shor-Line, την ηγέτιδα στο χώρο των 
ανοξείδωτων προϊόντων στην Κτηνιατρική πράξη. 
 

Αναλυτικότερα: 
 

Τα προϊόντα της Ιταλικής εταιρίας Foschi διατίθενται στις αγορές της Ευρώπης (κυρίως 
στην Ιταλία) εδώ και 45 χρόνια περίπου.  
Διακρίνονται για την κορυφαία ποιότητα κατασκευής τους και τη λειτουργικότητά τους. 
 

Η εταιρία διαθέτει στην Κτηνιατρική αγορά δύο (2) τραπέζια για την προετοιμασία του 
ασθενούς πριν από το χειρουργείο, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. 
 

Το πρώτο τραπέζι (με κωδικό 130-VL) είναι πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι, κατασκευασμένο από 
χάλυβα AISI 304, μέγιστης σκληρότητας και αντοχής. Το δεύτερο τραπέζι (με κωδικό 135-VD) 
είναι επίσης ανοξείδωτο κι εδράζεται σε έπιπλο το οποίο διαθέτει τέσσερα (4) ανισομερή ως 

προς το ύψος τους συρτάρια κι ένα ντουλάπι. 
 

                  

τραπέζι 130-VL τραπέζι 135-VD 

 

 

  
  



 

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή των τραπεζιών του EUROVET & DENTAL Group srl. Italy. 
 
 

α. Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα (κωδ. 130-VL) για την προετοιμασία του 
ασθενούς πριν από το χειρουργείο 
 

 

  

 

Το τραπέζι αυτό έχει ανοξείδωτη, διάτρητη, αφαιρούμενη επιφάνεια, με διαστάσεις 140 x 70 

εκατοστά, που απέχει 86 εκατοστά από το έδαφος. Το βάθος της μπανιέρας είναι 45 εκατοστά 
περίπου. Το τραπέζι διαθέτει αυτόνομη παροχή νερού (μεικτική βρύση για ζεστό/κρύο νερό και 
ντουζιέρα με επεκτάσιμο σπιράλ). Η απορροή των υγρών γίνεται από οπή που βρίσκεται στο 

κέντρο της μπανιέρας. Τραπέζι με ευρύτατο πεδίο χρήσης όπως για την προετοιμασία ασθενών 
πριν από χειρουργικές επεμβάσεις κάθε είδους, για οδοντιατρικές εφαρμογές καθώς και πλήθος 
άλλων καθημερινών αναγκών όπως καλλωπισμός κατοικιδίων κλπ. 
 

Τραπέζι 130-VL. Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος =  140 x 70 cm   Ύψος: 86 cm 

 

Προαιρετικά διατίθεται αφαιρούμενη, σταθερή, ανοξείδωτη επιφάνεια (ανοξείδωτο φύλλο) το 
οποίο μπορεί να τοποθετείται πάνω από τη διάτρητη επιφάνεια, μετατρέποντάς το από τραπέζι 
προετοιμασίας, σε εξεταστικό τραπέζι. 

Αν η σταθερή επιφάνεια παραγγελθεί μαζί με το τραπέζι, κοστίζει € 370,00 πλέον Φ.Π.Α. ενώ 
αν παραγγελθεί εκ των υστέρων, επιβαρύνεται με το extra κόστος μεταφοράς της μέχρι τον 

τελικό προορισμό. 

 
 
β. Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα (κωδ. 135-VD) για την προετοιμασία του 
ασθενούς πριν από το χειρουργείο 
 

 

 
 

 



Ανοξείδωτο τραπέζι το οποίο εδράζεται σε μεταλλικό έπιπλο δύο (2) τμημάτων: Το ένα τμήμα 

διαθέτει τέσσερα ανισομερή ως προς το ύψος συρτάρια, πλάτους 50 cm, για την αποθήκευση 
αναλωσίμων κι άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στο κτηνιατρείο. 
Το άλλο τμήμα του επίπλου είναι αποθηκευτικός χώρος (ντουλάπι) πλάτους 35 cm. 
 

Το τραπέζι αυτό έχει ανοξείδωτη, διάτρητη, αφαιρούμενη επιφάνεια, με διαστάσεις 140 x 70 
εκατοστά, που απέχει 93 εκατοστά από το έδαφος. Το βάθος της μπανιέρας είναι 45 εκατοστά 

περίπου. Έχει σχήμα που επιτρέπει στο χρήστη να εργάζεται καθιστός και με άνεση, πράγμα 
σημαντικό σε διάφορες εφαρμογές όπως για παράδειγμα σε οδοντιατρικές εργασίες.  
Το τραπέζι διαθέτει αυτόνομη παροχή νερού (μεικτική βρύση για ζεστό / κρύο νερό και 

ντουζιέρα με επεκτάσιμο σπιράλ).  Η απορροή των υγρών γίνεται από οπή που βρίσκεται στο 
άκρο της μπανιέρας.  
 

Τραπέζι 135-VD. Διαστάσεις: Πλάτος x Βάθος =  140 x 70 cm   Ύψος: 93 cm 
 

 
 

 

Ανοξείδωτα τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line 
Τα προϊόντα της Αμερικανικής εταιρίας Shor-Line διατίθενται από το 1927, αρχικά στην 
Κτηνιατρική αγορά των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας και σταδιακά στους Κτηνιάτρους 

όλου του κόσμου. Η Shor-Line θεωρείται στον τομέα της η κορυφαία εταιρία του κόσμου.  
Διατίθεται μεγάλη σειρά τραπεζιών προετοιμασίας ασθενούς και πολλαπλών χρήσεων εν γένει 
(multi purpose tables). Άλλα είναι πλήρως ανοξείδωτα κι άλλα κατασκευασμένα από μελαμίνη.  
 

Η Shor-Line κατασκευάζει ξεχωριστά τραπέζια για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες! 
 

Ας δούμε τα προϊόντα ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε:   
 

 

 
 

 



 

Κι ακόμα: 
 
 

 
 

 

 
 

        
 

 

 

 

 

 



Τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line από λευκή μελαμίνη 

Shor-Line TUB TABLES (White Laminate Knee Space Tub Table) 

White Laminate Knee Space Tub Table 
 

      

 
Τραπέζι – μπανιέρα, που χρησιμοποιείται για διαδικασίες της κτηνιατρικής πράξης οι οποίες 

απαιτούν εκτεταμένο καθαρισμό του ασθενούς, όπως για την προετοιμασία του ασθενούς πριν 
από το χειρουργείο, οδοντιατρικές εργασίες, μικροχειρουργικές επεμβάσεις, καλλωπισμός των 
κατοικιδίων και άλλες εργασίες. 

Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά όταν πραγματοποιούνται 
στο τραπέζι Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White Laminate Knee Space Tub Table). 

 
Το εν λόγω τραπέζι έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Στρογγυλεμένα άκρα στο σώμα του στο ύψος του γονάτου. Η κατασκευή του εξασφαλίζει τη 

μη ύπαρξη αιχμηρών άκρων ή γωνιών, βελτιώνοντας την άνεση του χρήστη κατά τη διάρκεια 
των πραγματοποιούμενων διαδικασιών. 
 

• Η εύκολα αφαιρούμενη σχάρα δύο τεμαχίων πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού, κάνει τον 
καθαρισμό πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό. 
 

• Στρώμα PVC πάχους 3 mm έχει τοποθετηθεί σε όλες τις πόρτες και τις άκρες των συρταριών 
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα χάραξης, ρωγμών, ραγίσματος, θραύσης ή οποιασδήποτε 
άλλης καταστροφής του επίπλου αλλά και για επιπλέον προστασία του από την υγρασία. 
 

• Το σώμα των ντουλαπιών είναι κατασκευασμένο από υλικό πάχους 19 mm, πολύ ανθεκτικό 
στην υγρασία.  

 
Το τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White Laminate Knee 
Space Tub Table) διατίθεται σε δύο κυρίως μοντέλα που διαφέρουν ως προς τη διάσταση της 

επιφάνειάς τους. Έχουμε ένα τραπέζι με μικρότερη (όσον αφορά το πλάτος) επιφάνεια η οποία 
έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = 117 x 63,4 εκατοστά κι ένα τραπέζι με μεγαλύτερη (όσον 
αφορά το πλάτος) επιφάνεια η οποία έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = 154 x 63,4 εκατοστά. 

Το ύψος της επιφάνειας και στα δύο μοντέλα είναι 92,2 εκατοστά από το έδαφος. 
Καθένα από τα δύο παραπάνω κυρίως μοντέλα διατίθεται είτε με το ντουλάπι και τα συρτάρια 
τοποθετημένα αριστερά και τον κενό χώρο εργασίας στα δεξιά (για δεξιόχειρες χρήστες) είτε 

τοποθετημένα αντίθετα, για αριστερόχειρες χρήστες. 
 



Μοντέλα στα οποία διατίθεται το τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose 

Tub Table (White Laminate Knee Space Tub Table) με τη μεγάλη επιφάνεια (154 cm). 
 

κωδικός είδους Περιγραφή 

904.4000.10 

Τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White 
Laminate Right Hand Knee Space Tub Table) για δεξιόχειρες, με ντουλαπάκι 
και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα τοποθετημένα στα αριστερά.  

Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 154 x 63,4 
εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 92,2 εκατοστά. 

904.4000.11 

Τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White 
Laminate Left Hand Knee Space Tub Table) για αριστερόχειρες, με ντουλα-

πάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα τοποθετημένα στα δεξιά. 
Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 154 x 63,4 

εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 92,2 εκατοστά. 

 

Τα τραπέζια παραδίδονται όπως ακριβώς εικονίζονται (χωρίς υδραυλικά, κλπ.) 
 

     
 

Ο χρόνος παράδοσης του κάθε τραπεζιού ανέρχεται σε δέκα (10) ως δώδεκα (12) εβδομάδες 
από την ημέρα κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η παραγγελία.  
 

 

 
 
Μοντέλα στα οποία διατίθεται το τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose 

Tub Table (White Laminate Knee Space Tub Table) με τη μικρή επιφάνεια (117 cm). 
 

κωδικός είδους Περιγραφή 

904.4100.10 

Τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White 
Laminate Right Hand Knee Space Tub Table) για δεξιόχειρες, με ντουλαπάκι 
και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα τοποθετημένα στα αριστερά.  

Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 117 x 63,4 
εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 92,2 εκατοστά. 

904.4100.11 

Τραπέζι προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line Multi-Purpose Tub Table (White 
Laminate Left Hand Knee Space Tub Table) για αριστερόχειρες, με ντουλα-

πάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα τοποθετημένα στα δεξιά. 
Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 117 x 63,4 

εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 92,2 εκατοστά. 



 

Τα τραπέζια παραδίδονται όπως ακριβώς εικονίζονται παραπάνω (χωρίς υδραυλικά, κλπ.) 
 
Ο χρόνος παράδοσης του κάθε τραπεζιού ανέρχεται σε δέκα (10) ως δώδεκα (12) εβδομάδες 

από την ημέρα κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η παραγγελία.  
 

 

 

 
 

Ανοξείδωτα τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς Shor-Line 

Shor-Line TUB TABLES (Shor-Line All Stainless-Steel Tub Table) 
 

    

 

Τραπέζι – μπανιέρα, που χρησιμοποιείται για διαδικασίες της κτηνιατρικής πράξης οι οποίες 
απαιτούν εκτεταμένο καθαρισμό του ασθενούς, όπως για την προετοιμασία του ασθενούς πριν 
από το χειρουργείο, οδοντιατρικές εργασίες, μικροχειρουργικές επεμβάσεις, καλλωπισμός των 

κατοικιδίων και άλλες εργασίες. 
Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά όταν πραγματοποιούνται 
στο πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι πολλαπλών χρήσεων, Shor-Line All Stainless Steel Tub Table. 

 
Το εν λόγω τραπέζι έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Στρογγυλεμένα άκρα στο σώμα του στο ύψος του γονάτου. Η κατασκευή του εξασφαλίζει τη 
μη ύπαρξη αιχμηρών άκρων ή γωνιών, βελτιώνοντας την άνεση του χρήστη κατά τη διάρκεια 
των πραγματοποιούμενων διαδικασιών. 
 

• Η εύκολα αφαιρούμενη σχάρα δύο τεμαχίων πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού, κάνει τον 
καθαρισμό πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό. 

 
• Το τραπέζι έχει ένα ντουλάπι και τρία μεγάλα συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά. 
 

(Οι βρύσες και τα υδραυλικά δεν περιλαμβάνονται). 



 

Το πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub Table διατίθεται 
σε δύο κυρίως μοντέλα που διαφέρουν ως προς τη διάσταση της επιφάνειάς τους.  
Έχουμε ένα τραπέζι με μικρότερη (όσον αφορά το πλάτος) επιφάνεια η οποία έχει διαστάσεις 

πλάτος x βάθος = 117 x 63,4 εκατοστά κι ένα τραπέζι με μεγαλύτερη (όσον αφορά το πλάτος) 
επιφάνεια η οποία έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = 154 x 63,4 εκατοστά. 
Το ύψος της επιφάνειας και στα δύο μοντέλα είναι 92,2 εκατοστά από το έδαφος.  

 
Καθένα από τα δύο παραπάνω κυρίως μοντέλα διατίθεται είτε με το ντουλάπι και τα συρτάρια 
τοποθετημένα αριστερά και τον κενό χώρο εργασίας στα δεξιά (για δεξιόχειρες χρήστες) είτε 

τοποθετημένα αντίθετα, για αριστερόχειρες χρήστες. 
 

Μοντέλα στα οποία διατίθεται το τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub 
Table με τη μεγάλη επιφάνεια (154 cm). 
 

κωδικός 
είδους 

Περιγραφή 

904.5000.00 

Πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub Table 

για δεξιόχειρες, με ντουλαπάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα 
τοποθετημένα στα αριστερά. Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = 
(L) x (W) = 154 x 63,4 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος 

είναι 92,2 εκατοστά. 

904.5000.01 

Πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub Table 

για αριστερόχειρες, με ντουλαπάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα 
τοποθετημένα στα δεξιά. Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) 

x (W) = 154 x 63,4 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 
92,2 εκατοστά. 

 

 

  
 
Τα τραπέζια παραδίδονται χωρίς υδραυλικά, κλπ. 

 



Μοντέλα στα οποία διατίθεται το τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub 

Table με τη μικρή επιφάνεια (117 cm). 
 

κωδικός 
είδους 

Περιγραφή 

904.5000.07 

Πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub Table για 
δεξιόχειρες, με ντουλαπάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα 
τοποθετημένα στα αριστερά. Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) 

x (W) = 154 x 63,4 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 
92,2 εκατοστά. 

904.5000.08 

Πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line All Stainless Steel Tub Table για 

αριστερόχειρες, με ντουλαπάκι και 3 συρτάρια με βάθος 15,25 εκατοστά, όλα 
τοποθετημένα στα δεξιά. Η επιφάνειά του έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = (L) x 
(W) = 154 x 63,4 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) από το έδαφος είναι 92,2 

εκατοστά. 

 
Τα τραπέζια παραδίδονται χωρίς υδραυλικά, κλπ. 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line, με ανοξείδωτα πόδια 
 

Shor-Line TUB TABLES (Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless Steel Legs) 
 

     

 
Τραπέζι – μπανιέρα, που χρησιμοποιείται για διαδικασίες της κτηνιατρικής πράξης οι οποίες 

απαιτούν εκτεταμένο καθαρισμό του ασθενούς, όπως για την προετοιμασία του ασθενούς πριν 
από το χειρουργείο, οδοντιατρικές εργασίες, μικροχειρουργικές επεμβάσεις, καλλωπισμός των 

κατοικιδίων και άλλες εργασίες. 
Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά όταν πραγματοποιούνται 
στο πλήρως ανοξείδωτο τραπέζι πολλαπλών χρήσεων, Shor-Line Stainless Steel Tub Table 

with Stainless Steel Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια. 
 
Το εν λόγω τραπέζι έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Όλα τα μέρη του τραπεζιού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, υλικό κατάλληλο για οποιαδήποτε 
περιοχή με υψηλή υγρασία ή υγρό δάπεδο. 
 

• Η εύκολα αφαιρούμενη σχάρα δύο τεμαχίων πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού, κάνει τον 
καθαρισμό πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό. 
 

• Και τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού είναι ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος τους, με στόχο την 
απόλυτη σταθερότητά του, σε οποιαδήποτε επιφάνεια κι αν τοποθετηθεί, ακόμα δηλαδή κι αν 
αυτή δεν είναι απόλυτα ομαλή. 
 

• Οι βρύσες και τα υδραυλικά δεν περιλαμβάνονται. 
 

Το ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless Steel 
Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια, διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά 
μοντέλα που διαφέρουν ως προς τη διάσταση της επιφάνειάς τους κι ως προς το βάθος της 

μπανιέρας.  
 

Έχουμε λοιπόν ένα τραπέζι με μικρότερη (όσον αφορά το πλάτος) επιφάνεια η οποία έχει 

διαστάσεις πλάτος x βάθος = 117 x 62,7 εκατοστά κι ένα τραπέζι με μεγαλύτερη (όσον αφορά 
το πλάτος) επιφάνεια η οποία έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος = 154 x 62,7 εκατοστά. 
 



Καθένα από τα παραπάνω τραπέζια διατίθεται με μπανιέρα το βάθος της οποίας μπορεί να είναι 

είτε 15,25 εκατοστά είτε 40,64 εκατοστά. 
 

Έτσι, συνολικά διατίθενται 4 τραπέζια. Το ύψος της επιφάνειας και στα τέσσερα αυτά τραπέζια 

είναι 91,44 εκατοστά από το έδαφος.  
 

     
 

κωδικός 
είδους 

Περιγραφή 

904.3000.00 

Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless 
Steel Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια, με επιφάνεια διαστά-

σεων πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 154 x 62,71 εκατοστά και μπανιέρα με βάθος 
15,25 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) είναι 91,44 εκατοστά από το έδαφος. 

904.3001.00 

Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless 
Steel Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια, με επιφάνεια διαστά-
σεων πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 154 x 62,71 εκατοστά και μπανιέρα με βάθος 

40,64 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) είναι 91,44 εκατοστά από το έδαφος. 

904.3100.00 

Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless 

Steel Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια, με επιφάνεια διαστά-
σεων πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 117 x 62,71 εκατοστά και μπανιέρα με βάθος 
15,25 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) είναι 91,44 εκατοστά από το έδαφος. 

904.3101.00 

Ανοξείδωτο τραπέζι – μπανιέρα Shor-Line Stainless Steel Tub Table with Stainless 

Steel Legs, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια, με επιφάνεια διαστά-
σεων πλάτος x βάθος = (L) x (W) = 117 x 62,71 εκατοστά και μπανιέρα με βάθος 
40,64 εκατοστά. Το ύψος της επιφάνειας (Η) είναι 91,44 εκατοστά από το έδαφος. 

 

Τα τραπέζια παραδίδονται όπως ακριβώς εικονίζονται παραπάνω (χωρίς υδραυλικά, κλπ.) 
 
Ο χρόνος παράδοσης του κάθε τραπεζιού ανέρχεται σε δέκα (10) ως δώδεκα (12) εβδομάδες 

από την ημέρα κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η παραγγελία.  
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


