A. MOTORS Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ & ΠΟΡΤΩΝ

ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συγκρότηµα θαλάµων

Συρόµενη χειροκίνητη

Ψυκτικοί θάλαµοι γερµανικής τεχνολογίας Thyssen-Krupp

Συρόµενη ηλεκτροκίνητη

Φλιπ-Φλαπ δίφυλλη

Κουρτίνα από λωρίδες PVC

Ψυκτικές πόρτες µε υπέρθυρο για το πέρασµα των κρεάτων

Φλιπ-φλαπ µε διακίνηση

Πόρτες service γραφείου

Μεγάλοι θάλαµοι µε ηλεκτροκίνητες πόρτες logistics

Ράφια µέσα σε θάλαµο

Τσιγγέλια ΙΝΟΧ σε θάλαµο

Η εταιρεία AMERICAN MOTORS X. Πιλάλης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1963 µε αντικείµενο εργασιών
την κατασκευή όλων των τύπων θαλάµων, ψυκτικών θυρών και πορτών υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Συνεργαζόµαστε µε Γερµανικούς Οίκους για την προµήθεια υλικών, µηχανισµών και εξαρτηµάτων.
Εφαρµόζουµε τη Γερµανική τεχνογνωσία από την πολύχρονη συνεργασία µας µε την Thyssen-Krupp
στην κατασκευή θαλάµων και βιοµηχανικών θερµοµονωτικών πορτών στον τοµέα των τροφίµων
(κρέατα, αλλαντικά, τυριά, φρούτα, αλιεύµατα). Η εταιρεία µας είναι πιστοποιηµένη
µε τις προδιαγραφές του ISO 9001:2008, ενώ οι πόρτες µαςείναι πιστοποιηµένες
µε CE 89/106 EN13241-1 σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/ΕΚ.
Το 2011 ολοκληρώσαµε µεγάλη επένδυση σε σύγχρονο βιοµηχανικό εξοπλισµό,
για την κατασκευή των θαλάµων και πορτών για τις βιοµηχανίες τροφίµων.
Σε συνδυασµό µε τη Γερµανική τεχνογνωσία και εµπειρία 50 ετών, τα προϊόντα µας
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας συνδυάζοντας
αξιοπιστία, οικονοµία ηλεκτρικής ενέργειας, µεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη
ποιότητα σε προσιτές τιµές.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 5, ΒΙ. ΠΕ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14568, ΤΗΛ.: 210 62 20 100, FAX: 210 81 61 316
Email: amotors@otenet.gr, www.ampilalis.gr

Τεχνικές, ποιοτικές και οικονομικές διαφορές στις πόρτες
ψυκτικών θαλάμων
ΠΟΡΤΕΣ

(ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΑΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Νέοι σύγχρονοι μηχανισμοί.

Ξεπερασμένης τεχνολογίας εικοσαετίας.

Διακοσμητικές μπάρες προστασίας από τα χτυπήματα.

Δεν προσφέρονται.

Νέα εντυπωσιακά - πρωτοεμφανιζόμενα χρώματα,
όπως ασημί μεταλλικό, γκρι, πράσινο, μπορντό
κόκκινο, μπλε.

Στάνταρ χρώμα.

Πάχος λαμαρίνας 6,5 δέκατα Γερμανίας με επικάλυψη
Plastisol 200 μm για οκταπλάσια προστασία.

Πάχος λαμαρίνας 4,5 δέκατα με επικάλυψη βαφής 25
mm, χαμηλής αξίας και προστασίας.

Κάσσα από PVC γωνιακή Γερμανίας.

Κάσσα flat πρόσοψης, πρέπει να επενδυθούν έξτρα τα
σόκορα (τομές) των πάνελ.

Άκαμπτο κυκλικό αλουμίνιο - καλύπτει πλήρως τον
μηχανισμό σύρσεως.

Κάλυμμα από λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλιοστού,
παλλόμενο κατά την φάση σύρσεως.

Αντίσταση στο κάτω μέρος σε χοντρό θερμαγωγικό
αλουμίνιο που ζεσταίνει όλη την περιοχή, καλυμμένο
με inox.

Αντίσταση σε σιδερογωνιά που οξειδώνεται.

Για θερμοκρασίες χαμηλότερες από - 24οC, η
αντίσταση τοποθετείται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πάνω στην
κάσσα σε διπλά προφίλ αλουμινίου.

Δεν διαφοροποιείται η κατασκευή και χρησιμοποιείται
η ίδια όπως για θερμοκρασία -18oC.

Προσθήκες κάσσας όσο το πάχος των πάνελ και κόντρα
κάσσα για εύκολη και καλαίσθητη τοποθέτηση σε 5’
λεπτά με προδιαγραφές HACCP.

Δεν υπάρχει σύστημα κόντρα κάσσα. Για την στήριξη
χρησιμοποιούνται κακότεχνες πατέντες εκτός
προδιαγραφών HACCP.

Γερμανική λαμαρίνα με γαλβάνισμα 275 gr/m2 κάτω
από την πλαστικοποίηση 200 μm.

Λαμαρίνα με γαλβάνισμα 80 – 120 gr/m2 κάτω από την
βαφή των 25 μm – Σύντομα θα οξειδωθεί.

Οι πόρτες μεγάλων διαστάσεων γεμίζονται με
πολυουρεθάνη μονομπλόκ, σε ενιαίο φύλλο.

Οι πόρτες μεγάλων διαστάσεων γεμίζονται με δύο
εκχύσεις πολυουρεθάνης, με κόψιμο στην μέση, σε δύο
κομμάτια.

Συμπαγής κατασκευή.
Μέγιστος χρόνος ζωής.

Αποτέλεσμα ευπαθής πόρτα με μικρό χρόνο ζωής.

Δεν καταργήσαμε το περιμετρικό προφίλ αλουμινίου
- παρά την υπερβολική άνοδο τιμής του - γιατί είναι
ο σκελετός και το σασσί της πόρτας που την κρατά
επίπεδη.

Για λόγους οικονομίας κατήργησαν το αλουμίνιο, με
αποτέλεσμα οι συνεχείς πιέσεις από τα μπλοκαρίσματα
του κλείστρου στο μέσο της πόρτας να προκαλούν
κάμψη και τα ελαστικά, άνω και κάτω, να μην εφάπτονται.

Μόνωση Γερμανική πολυουρεθάνη BAYER,
έως 30% παχύτερη για αντοχή και οικονομία
ενέργειας, απαλλαγμένη από χλωροφθοράνθρακες
(CFC & HCFC FREE) φιλική προς το περιβάλλον.

Για τον περιορισμό κόστους μειώθηκαν τα πάχη
μόνωσης με δυσάρεστες επιπτώσεις...

Όλες οι ανοιγόμενες πόρτες φέρουν κλειδαριά
ασφαλείας.

Extra χρέωση.

Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών.

Δεν προσφέρεται.

Σε υποθετική αξία πώλησης πόρτας € 1.000
συμπεριλαμβάνονται τα πάντα στην άριστη Γερμανική
ποιότητα και σε εργοστασιακή τιμή.

Σε υποθετική αξία πώλησης πόρτας € 1.000, μόνο
τα € 650 αφορούν την πραγματική αξία της πόρτας,
τα υπόλοιπα είναι μεταφορικά και το κέρδος
αντιπροσώπου.

Παρά την ποιοτική υπεροχή, μειώσαμε τις τιμές μας,
έναντι αλλεπάλληλων αυξήσεων του ανταγωνισμού!

