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Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η υγιεινή στον κλάδο 
της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και όλων των υπό-
λοιπων επαγγελματικών κλάδων, πρέπει να είναι πρω-
ταρχικός παράγοντας.

Γι’αυτό κατασκευάζουμε πόρτες με αντιμικροβιακή επι-
φάνεια και χειρολαβή, οι οποίες προστατεύουν αποτε-
λεσματικά από κάθε είδους μικροβίου.

Πόρτες ψυκτικών θαλάμων με χειρολαβές με ιόντα αρ-
γύρου τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη κάθε τύπου 
βακτηρίου στην επιφάνεια της χειρολαβής και κατα-
στρέφουν τα ήδη υπάρχοντα βακτήρια. 

Πόρτες γραφείου, service και clean room με χει-
ρολαβή από αντιμικροβιακό χαλκό, ο οποίος 
μειώνει τον κίνδυνο των λοιμώξεων και καταπο-
λεμά τον ανθρώπινο κορωνοϊό.*

We believe that safety and hygiene in the food 
industry, as well as in all other industries, must be a 
key factor.

 
That is why we produce doors with antimicrobial 
surface and handle, which effectively protect against 
any kind of microbe.

Refrigerator doors with handles with silver ions which 
prevent the growth of any type of bacteria on the 
surface of the handle and destroy the already existing 
bacteria.

Office, service and clean room doors with 
handles from antimicrobial copper, which 
reduces the risk of infections and fights human 
coronavirus.*

  * Με βάση την έρευνα του University of Southampton, United Kingdom
According to the research of University of Southampton, United Kingdom
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Επένδυση Clean Safe

Με χαλυβδόφυλλα με επικάλυψη plastisol πάχους 250 μm 
και επιπλέον με αντιβακτηριαδιακή, αντιμικροβιακή επι-
κάλυψη, made in Germany.

Μηχανισμοί πιστοποιημένοι για αποτελεσματική εξόντω-
ση & αδρανοποίηση μικρόβιων, όπως βακτήρια, μύκητες 
(περιλαμβανομένης και της μούχλας) και ιών μέχρι 99%.

•	Μακροχρόνια προστασία και υγιεινή.
•	Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια σε διαφό-

ρους τύπους βακτηριδίων όπως, σταφυλόκοκκο, σαλ-
μονέλα, εσερίχια κόλι, λιστερί κλπ.

•	Διπλή δράση, εμποδίζει την ανάπτυξη των μικροβίων και 
καταπολεμά αυτά που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί.

Clean Safe coating

Steel sheet with plastisol coating of 250mm width 
and with antibacterial, antigerm coating made in 
Germany.

Certified mechanisms for effective extermination of 
germs such as bacterial, fungus (including mold) and 
virus up to 99%.

•	Long term protection and hygiene
•	Protection against various types of bacterial, such as 

Staphylococcus, Salmonella, Escherichia coli, listeria 
and more.

•	Double action, prevents germ growth and kills the 
existing ones

Χειρολαβές από αντιμικροβιακό χαλκό

Είναι επιστημονικά και κλινικά αποδεδειγμένο, ότι οι χειρολαβές 
χαλκού εξασφαλίζουν τη μέγιστη αντιμικροβιακή προστασία, 
σκοτώνοντας το 99,9% των βακτηριδίων μέσα σε 2 ώρες. Έρευ-
να αποδεικνύει ότι οι επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού μειώ-
νουν τον κίνδυνο των λοιμώξεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
40%, καθώς και ότι καταστρέφουν τα ιϊκά γονιδιώματα του νέου 
κορωνοϊόυ SARS COVID-19 ώστε να τον απενεργοποιήσουν.

Πλεονεκτήματα: 

•	Συνεχόμενη δράση: εξουδετερώνονται συνεχώς τα βακτήρια 
και τους ιούς που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο. 

•	Μεγάλη αντοχή στο χρόνο: δεν μειώνεται η αποτελεσματικό-
τητα τους. 

Χαλκός 100% ανακυκλώσιμο υλικό

Ο χαλκός ανταποκρίνεται 100% στις απαιτήσεις του Προγράμ-
ματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Ο χαλκός, μετά τη χρήση και την εφαρμογή του, 
μπορεί να επιστρέψει ξανά στο φυσικό περιβάλλον αυτούσιο, 
και στη συνέχεια να ξαναχρησιμοποιηθεί. Ο αντιμικροβιακός 
χαλκός, χρησιμοποιείται από κορυφαίους κατασκευαστές, για 
να πιστοποιεί τα προϊόντα τους, ως τα πλέον αποτελεσματικά 
στην αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών αφής.

Antimicrobial copper handles

It is scientifically and clinically proven that copper 
handles provide maximum antimicrobial protection, 
killing 99.9% of bacteria within 2 hours. Research shows 
that copper antimicrobial surfaces reduce the risk of 
infections by more than 40%, and that they destroy the 
viral genomes of the new SARS COVID-19 coronavirus to 
inactivate it.

Advantages:

•	Ongoing action: bacteria and viruses that cause 
infections in humans are constantly neutralized.

•	High durability: their effectiveness is not reduced.

Copper 100% recyclable material

Copper meets 100% of the requirements of the United 
Nations Program (UNEP) for the protection of the 
environment. Copper, after use and application, can 
be returned to the natural environment as it is, and 
then reused.  Αntimicrobial copper is used by leading 
manufacturers to certify their products as the most 
effective in antimicrobial protection of touch surfaces.
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Αντιμικροβιακές χειρολαβές κλείστρα για ανοιγόμενες πόρτες 
ψυκτικών θαλάμων με ιόντα αργύρου SILVER IONS.

Χάρη στην τεχνολογία SILVER IONS, οι μολύνσεις που μεταδίδο-
νται από τις χειρολαβές που αγγίζονται από τον καθένα μπορούν 
να σταματήσουν. Η επιστημονικά αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή 
τεχνολογία προσφέρει αποτελεσματική προστασία διαρκείας 
ενάντια στα παθογόνα βακτήρια, μύκητες, μούχλα, άσχημες μυ-
ρωδιές και ιούς έως και 99,99% (ISO 22196:2011), ελαχιστοποιώ-
ντας τον κίνδυνο μολύνσεως. Τα ιόντα αργύρου πάνω στη χειρο-
λαβή καταστρέφουν την Κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων και 
εμποδίζουν την Κυτταρική αναπνοή και αναπαραγωγή τους.

Η διαίρεση των μικροβίων διακόπτεται και τα μικρόβια πεθαίνουν.

Antimicrobial handles shutters for hinged cold storage 
doors with silver ions SILVER IONS.

Thanks to SILVER IONS technology, infections transmitted 
by the handles that are touched by anyone can be 
stopped. Scientifically proven antimicrobial technology 
offers effective long-term protection against pathogenic 
bacteria, fungi, mold, odors and viruses up to 99.99% 
(ISO 22196:2011), minimizing the risk of infection. The 
silver ions on the handle destroy the cell membrane of 
the microbes and prevent their cellular respiration and 
reproduction.

The microbes stop dividing and they die.

Ο μηχανισμός ελεγχόμενης απελευθέρωσης ιόντων αργύρου 
επιτρέπει την διασφάλιση των χαρακτηριστικών για μεγάλη 
διάρκεια, ακόμα και μετά από πολλαπλούς κύκλους πλυσίμα-
τος με αποτέλεσμα εγγυημένη αποτελεσματικότητα.

Κλείστρα STANDARD - Test Καλλιέργιας

The controlled release mechanism of silver ions 
allows to ensure the characteristics for a long time, 
even after multiple wash cycles resulting in guaranteed 
efficiency.

STANDARD shutters - Cultivation Test

Κλείστρα με ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - Test Καλλιέργιας Shutter with SILVER IONS - Cultivation Test
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Αντιμικροβιακή πόρτα Clean Room με χει-
ρολαβή από αντιμικροβιακό χαλκό.

Antimicrobial Clean Room door with handle 
from antimicrobial copper.

Αντιμικροβιακή Πόρτα Clean Room
Antimicrobial Clean Room Door



Ψυκτικές και ειδικές πόρτες κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Οφέλη επιλογής πορτών από ανοξεί-
δωτο ατσάλι:

•	Αντοχή στη διάβρωση - το ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε προϊόντα που κατασκευ-
άζονται για χρήση σε υγρασία, άμεση επαφή με το νερό. Οι 
πόρτες Inox είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι 
SS304 και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στα λίπη, οξέα, αλκά-
λια, διαλύματα χλωρίου και άλλες ενώσεις που χρησιμοποι-
ούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων.

•	Υγιεινή - Οι λεκέδες απομακρύνονται εύκολα από το ανο-
ξείδωτο ατσάλι που δεν επηρεάζεται από διαβρωτικές ουσί-
ες. Συνιστάται για χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως 
κουζίνες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, ψυκτικές 
αποθήκες κλπ.

•	Εμφάνιση - μια καθαρή, γυαλιστερή επιφάνεια εξασφαλίζει 
ένα μοναδικό ύφος. Η αισθητική μπορεί επίσης να ενισχυθεί 
από επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι με ντεκόρ κυκλικό 
σχέδιο σε όλες τις ψυκτικές και ειδικές πόρτες.

•	Ανθεκτικότητα - λόγω των ιδιοτήτων του, το ανοξείδωτο 
χάλυβα έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμ-
βατικά υλικά. Ως εκ τούτου, παρά το υψηλότερο κόστος, σε 
μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο, σε εξαιρετικά όξινα περι-
βάλλοντα (γαλακτοκομική και κηπευτική επεξεργασία), οι 
INOX ψυκτικές πόρτες είναι συχνά η φθηνότερη λύση.

•	Φιλικά με το περιβάλλον - τα απορρίμματα από ανοξείδωτο 
ατσάλι είναι ανακυκλώσιμα.

•	Cold storage and special doors fully constructed of 
stainless steel. Benefits of opting for stainless steel 
doors:

•	Resistance	 to	 corrosion - stainless steel may be used 
as prime material in products made for use in moisture, 
direct contact with water. Inox Doors are made of 
stainless steel SS304 and are extremely resistant to fats, 
acids, alkalis, chlorine solutions and other compounds 
that are widely used in food industry.

•	Hygiene - stains are easily removed from stainless steel 
that is unaffected by corrosive substances. It 
is recommended for use in specific areas, for 
example kitchens, food processing facilities, cold 
storages, etc. 

•	Appearance - clear, glossy surface ensures an unique 
style. Aesthetics can be also get enhanced by stainless 
steel surface finishes with circular decorative design on 
all the cold storage and special doors.

•	Durability - because of its properties, stainless steel has 
infinite lifetime compared with conventional materials. 
Therefore, despite higher cost, within a long-term 
time-frame in highly acid enviroments (dairy and meat 
proccessing), inox storage doors are often the cheapest 
solution.

•	Environmentally	 friendly - stainless steel waste is 
recyclable.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΡΤΩΝ | DOOR OPTIONS ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ | FULL STAINLESS STEEL
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Λεία Ανοξείδωτη Επιφάνεια
Smooth Stainless Steel Surface

Ανοξείδωτη Επιφάνεια με Κυκλικό Σχέδιο
Stainless Steel Surface with Circular Design
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Συρόμενη πόρτα από ανοξείδωτο 
ατσάλι με κυκλικό σχέδιο 

Sliding door from stainless steel 
with circular design
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Το ύψος του ανοίγματος στο άνω μέρος της πόρτας για το 
πέρασμα της ράγας διακίνησης καθορίζεται από την μπάρα 
μεταφοράς και είναι συνήθως από 2000 έως 2600 mm.

Ο οδηγός σύρσεως κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρί-
να όπως και το σύστημα διακίνησης, από ανοξείδωτα στρα-
ντζαριστά, ώστε να μην διακόπτεται η μεταφορά κρεάτων. Η 
θυρίδα καλύπτεται από δυο κουρμπαριστά ελαστικά.

The height of the opening of the upper door section for 
the passage of the rail is set from the movement bar and is 
usually from 2000 to 2600 mm.

The sliding driver is made of stainless steel like the system 
of movement, also stainless steel, so that the transfer of 
meat is not interrupted. The wicket is covered by two 
curved gaskets.

Υπέρθυρο εναέριας διακίνησης κρεάτων σε ράγα στις ψυκτικές και φλιπ φλαπ πόρτες
Hook rail passage for meat transfer for cold storage and swing doors

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΡΤΩΝ | DOOR OPTIONS ΥΠΕΡΘΥΡΟ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ | HOOK RAIL PASSAGE
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Η κατασκευή των προϊόντων μας γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην 
ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής, τηρώντας τα γερμανικά πρότυπα DIN Πολυτεχνείου του 
Βερολίνου & τις προδιαγραφές HACCP.

Our products are constructed in our modern facilities in Kryoneri Industrial Area, Athens, 
in compliance with German DIN standards of Berlin Technical University & HACCP 
specifications.

A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Ψυκτικών 
Θαλάμων & Πορτών
Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής

210 62 20 100
amotors@otenet.gr

A. MOTORS - CH. PILALIS S.A.

Cold Room & Door Industry
Protomagias 5, Kryoneri 
Industrial Area, Zip Code. 
14568, Athens, Greece

Tel. +30 210 62 20 100
Email: info@ampdoor.com

www.ampilalis.gr
www.ampdoor.com


