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ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ (ΤhyssenKrupp Bausysteme) κορυφαίας τεχνολογίας Νο1 σε
πωλήσεις στην Ευρώπη κατασκευασµένοι από βαρέως τύπου θερµοµονωτικά πάνελ
πολυουρεθάνης, λυόµενοι και επεκτεινόµενοι. Φέρουν:
• Γερµανικά χαλυβδόφυλλα ThyssenKrupp RAL 9002 µεγάλης αντοχής.
• Γερµανική πολυουρεθάνη BAYER µε την µέγιστη µονωτική ικανότητα.
Τα πάνελ συνδέονται µε τριπλό λαβύρινθο (τρεις εσοχές και τρεις προεξοχές που κουµπώνουν)
και µε το κλείσιµο, σφραγίζουν αεροστεγώς µε το Hohlkammerprofil (χολκάµερ προφίλ) ΗΚΡ που
εµφυτεύεται στα πάνελ κατά την παραγωγή.
Τεχνική µελέτη σύνδεσης, από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου, µε προτεραιότητα στην
οικονοµία, αξιοπιστία και διάρκεια ζωής.
Παραδίδονται στις διαστάσεις του αγοραστού, ακριβώς.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ για την κατασκευή ψυκτικών θαλάµων του εργοστασίου ThyssenKrupp ως
ανωτέρω. Είναι ετοιµοπαράδοτα, σε διαφορετικά πάχη, για θαλάµους συντηρήσεως - καταψύξεως.
•
•
•
•
•

ΠΟΡΤΕΣ Ανοιγόµενες - Συρόµενες χειροκίνητες και Συρόµενες ηλεκτροκίνητες.

Φέρουν σύγχρονους µηχανισµούς.
Γερµανικά χαλυβδοελάσµατα ThyssenKrupp.
Γερµανική πολυουρεθάνη Bayer.
Λειτουργούν οµαλά, αθόρυβα και κλείνουν ερµητικά.
Κάσσα από PVC γωνιακή, καλύπτει το σόκορο του πάνελ σε όλα τα πάχη - προδιαγραφές
HACCP - και προσαρµόζεται στερεά στον θάλαµο µε το κόντρα-κάσσα (CPR).
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε πέντε λεπτά. Εγγύηση καλής λειτoυργίας 5 ετών.

ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ τα µοναδικά που δέχονται µεγάλα φορτία έως 400kg ανά

επιφάνεια και ρυθµίζονται καθ’ ύψος ανά 2,54εκ. (µία ίντσα).

Προσφέρουν: α) Εκµετάλλευση του χώρου σε όλο το ύψος β) Κατηγοριοποίηση των
εµπορευµάτων γ) Ελαχιστοποίηση χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Είναι πιστοποιηµένα για τρόφιµα NSF & BSi. Εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών.

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ διαφανείς εύκαµπτες δεν σκληραίνουν µε την ψύξη.
Τοποθετούνται στο άνοιγµα της πόρτας και προστατεύουν τα τρόφιµα από την υγρασία.
Προσφέρουν µεγάλη οικονοµία ηλεκτρικής ενέργειας και µειώνουν το χρόνο λειτουργίας της µηχανής.
Αποτελούνται από διαφανείς ή έγχρωµες λουρίδες PVC. Με το νέο, έξυπνο σύστηµα ανάρτησης
Αµερικής, οι λουρίδες πλάτους 20 ή 30 cm αναρτώνται εύκολα σε 3 λεπτά.
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) καθιστά υποχρεωτική την κουρτίνα στις πόρτες
για την προστασία των τροφίµων από την υγρασία και τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας.

ΠΟΡΤΕΣ FLIP-FLAP (Φλίπ-φλάπ) µονόφυλλες ή δίφυλλες µε οβάλ φινιστρίνι
κατασκευασµένες από έγχρωµες πλάκες πολυαιθυλενίου. Ανοίγουν µέσα-έξω και κλείνουν αµέσως
µετά το «πέρασµα» εµποδίζοντας τη διέλευση εντόµων, σκόνης, οσµών κ.α.
∆εν επηρεάζονται από εξωτερικά χτυπήµατα (έναντι αυτών που είναι κατασκευασµένες από πάνελ).
Χρησιµοποιούνται σε όλη την Ευρώπη για την αντοχή στα χτυπήµατα και την επιλογή χρωµατισµών.
∆ΑΠΕ∆Α ΘΑΛΑΜΩΝ από αντιολισθητικό, µονωτικό, αδιάβροχο Plywood Φιλανδίας ενισχυµένα
για να δέχονται µεγάλα φορτία (2-5 τόνους/m2) και µε επιφάνεια κατάλληλα διαµορφωµένη ώστε να
µη συγκρατεί ρύπους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας.

