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Οι κουρτίνες PVC MOD CRTN
χρησιμοποιούνται για χωρίσματα
στην Βιομηχανία, αποθήκες
τροφίμων, εργαστήρια παρασκευής
τροφίμων, εισόδους παλετοφόρων κλάρκ, πόρτες ψυκτικές. Βοηθούν
στην προστασία του χώρου σας από
την σκόνη, τα έντομα, τις οσμές, την
διαφορά θερμοκρασιών. Με κάθε
λωριδοκουρτίνα pvc, σας δίνουμε
την απαραίτητη πιστοποίηση του
υλικού που θα ζητηθεί όταν
περάσει ο ελεγκτικός φορέας.
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Κουρτίνες από διαφανείς λωρίδες PVC
Curtains from transparent PVC strips
Rideaux de bandes de PVC transparent

PVC curtains MOD CRTN are
used for partitions on Industry,
food storage, food preparation
workshops, pallet trucks forklifts entrances, refrigeration
doors. They help to protect your
space from dust, insects, odors,
the difference of temperatures.
With every pvc curtain we give
you the necessary certification
of material that is required.

Rideaux PVC MOD CRTN sont
utilisés pour les partitions de
l'industrie, de la nourriture le
stockage, la préparation des
aliments des ateliers, des
transpalettes - chariots élévateurs
entrées, portes de réfrigération. Ils
aident à protéger votre espace de la
poussière, des insectes, des odeurs,
de la différence de températures.
Avec chaque rideau pvc nous vous
donnons la certification nécessaire
de matériel qui est nécessaire.

MOD CRTN

SPECIFICATIONS pg. 2 of 2

Κουρτίνες PVC
PVC Curtains
Rideaux PVC

•Διαφανείς λουρίδες P.V.C. πολύ
μαλακές και ανθεκτικές, ειδικές για
τις χαμηλές θερμοκρασίες.
•Εύκολη τοποθέτηση σε 3΄.
•Μεγάλη οικονομία ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι 95%, κατά το
άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.
•Ξεκούραστη μηχανή χωρίς βλάβες.
•Ειδική ενισχυμένη βάση ανάρτησης
από ABS, με άγκιστρα.
•Αλληλοεπικάλυψη κάθε λουρίδας
45mm.
•Τρία διαφορετικά πλάτη-πάχη:
α. 200 mm x 2 mm
β. 300 mm x 3 mm και
γ. 400 mm x 4 mm.
•Λεία επιφάνεια ή με ανάγλυφες
γραμμώσεις και στις δύο πλευρές για
μεγαλύτερα ύψη.
•Δεν περιέχουν επιβλαβείς
πλαστικοποιητές για την υγεία
DOHP/DEHP FREE.
•Διατίθενται και σε εντομοαπωθητική
έκδοση.
•Κάθε κουρτίνα υπερκαλύπτει το
άνοιγμα της πόρτας κατά 10 cm στο
πλάτος και 8 cm στο ύψος.

•Transparent P.V.C. strip curtains very
soft and resistant, especially for low
temperatures.
•Easy installation in 3΄.
•Big saving of electrical energy up
to 95%, with the opening of the cold
room door.
•Refrigeration machine without
damages.
•Special reinforced suspension base
from ABS with hooks.
•Overlap of each strip 45 mm.
•Three different widths-thicknesses:
a. 200 mm x 2 mm
b. 300 mm x 3 mm and
c. 400 mm x 4 mm.
•Smooth surface or with ribbed
stripes on both sides for bigger
heights.
•They do not contain harmful
plasticizers DOHP/DEHP FREE.
•Available also in insect repellent
version.
•Every strip curtain exceeds the
door opening by 10 cm in width
and 8 cm in height.

Νέο έξυπνο και γρήγορο σύστημα ανάρτησης κουρτίνας Max Bullet
New clever and fast curtain mounting system Max Bullet
Nouveau système de montage rideau intelligent et rapide Max Bullet

Εντομοαπωθητική έκδοση με citronella
Insect repellent version with citronella
Insectifuge version avec citronella

Η A. Motors Α.Β.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να φέρει οποιεσδήποτε
αλλαγές στο τεχνικό και εμπορικό κομμάτι χωρίς προειδοποίηση.

facebook.com/AMP.refrigeration

•P.V.C. transparent rideaux à lanières
très souple et résistante, en particulier
pour les bas températures.
•Installation facile en 3.
•Grand économies d'énergie électrique
jusqu'à 95%, avec l'ouverture du froid
porte de la salle.
•Machine de réfrigération sans dégâts.
•Base de suspension renforcée spécial
de ABS avec des crochets.
•Recouvrement de chaque bande de
45 mm.
•Trois largeurs différentes épaisseurs:
a. 200 mm x 2 mm
b. 300 mm x 3 mm et
c. 400 mm x 4 mm.
•Surface lisse ou nervurée rayures sur
les deux côtés pour plus hauteurs.
•Ils ne contiennent pas nocif
plastifiants DOHP/DEHP GRATUIT.
•Disponible aussi en insectifuge version.
•Chaque rideau de bande dépasse la
ouverture de la porte de 10 cm de
largeur et 8 cm de hauteur.

Η εταιρεία μας διαθέτει και το
παλαιό σύστημα ανάρτησης inox
Our company also possesses the
old inox suspension system
Notre compagnie possède également
l'ancien système de suspension inox

Ενισχυμένο ριγωτό ρολό PVC
Reinforced PVC roll
Rouleau PVC renforcé

A. Motors S.A. reserves the right to bring any changes
on technical and commercial ground without notice.

youtube.com/c/AmpilalisGr1963

A. Motors SA se réserve le droit d'apporter des modifications
pour raisons techniques et commerciales sans préavis.

google.com/+AmpilalisGr1963

Η κατασκευή των κουρτινών PVC γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας
στην ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής, τηρώντας τις προδιαγραφές HACCP.
PVC curtains are constructed in our modern facilities in Kryoneri Industrial
Area, Athens, in compliance with HACCP specifications.
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