
ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ | POLYPROPYLENE

Ράφια Πολυπροπυλενίου σύγχρονης και στιβαρής κατα-
σκευής που πλένονται. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με απεριόριστη εγ-
γύηση. Προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και είναι η συ-
νηθέστερη επιλογή γιατί αφαιρούνται εύκολα οι επιφά-
νειες σε μικρά κομμάτια για να πλένονται στο πλυντήριο.

Polypropylene Shelves of modern and robust construction, 
washable. The are widely used in USA and Europe, with 
unlimited warranty. The polypropylene shelves can be 
adjusted according to your needs, and they are th most 
popoular choice because of the ability of the surfaces to be 
removed in pieces and be washed in a washer.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
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ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ | POLYPROPYLENE

Είναι λυόμενα, πολύ ενισχυμένα ώστε κάθε επιφάνεια:

•  Να δέχεται μικρά και μεγάλα φορτία, έως 250kg ανά 
επιφάνεια.

•  Να τοποθετείται σε επιθυμητό ύψος ανά 15 cm.

•  Να επιτρέπει την ομοιόμορφη ψύξη των εμπορευμά-
των ακόμη και στην κάτω πλευρά.

Ακόμη:

•  Τo πλέον διαδεδομένο σύστημα κατασκευής και συναρ-
μολόγησης. Χρόνος μονταρίσματος κάθε ραφιέρας σε 5 
λεπτά. Δεν χρειάζονται εργαλεία.

•  Απλός και σύντομος υπολογισμός των διαστάσεων και 
της τιμής κάθε ραφιέρας για το εσωτερικό του θαλάμου, 
στην πλάτη και τις δύο πλευρές σε σχήμα «Π» και «Γ». 
Εναλλακτικά εσείς μας δίνετε τις εσωτερικές διαστάσεις 
και εμείς σας αποστέλλουμε άμεσα την κάτοψη των ρα-
φιών και την τιμή.

•  Σταθερής κατασκευής. Δεν χρειάζονται στήριξη στις 
πλευρές του θαλάμου, είναι αυτοστηριζόμενα.

•  Επιφάνειες πολυπροπυλενίου εγκεκριμένου από τη 
FDA κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

•  Ειδικά για συντήρηση και αποθήκευση τροφίμων σε 
super market, κουζίνες, εστιατόρια, κρεοπωλεία και 
κατάλληλα για επαφή με πουλερικά, αλλαντικά, τυριά, 
ζυμαρικά, γλυκά κλπ.

•  Διατίθενται σε πλάτος 46 και 61 εκατοστών και ύψος 
1,83m.

•  Μπορείτε να κάνετε συνδυασμό ραφιέρας οποιουδή-
ποτε πλάτους ανάλογα με τις ανάγκες σας.

•  Μπορούν να συναρμολογηθούν με επιφάνειες από 4 έως 10.

They are dissolved, reinforced so that each area can:

•  Accept small and large loads up to 250kg per 
surface.

•  Be placed at the desired height adjustable by 15 cm.

•  Permit refrigeration of the merchandise even at the 
lower side.

More:

•  It is the most popular manufacturing and assembly 
system. Mounting time of each rack is 5 minutes. No 
tools are needed.

•  Simple and quick calculation of the size and price of 
each rack for the interior of the chamber, back and 
both sides in the shape of “Π” and “Γ“. Alternatively you 
give us the inner dimensions and we immediately send 
you the ground plan of the shelves and price.

•  Fixed structure with great stability. They are not 
swaying, they don’t need support on the sides of the 
chamber, they are self-supporting.

•  Polypropylene surfaces approved by the FDA as Food-
safe.

•  Especially made for maintenance and storage of food 
in super market, kitchens, restaurants, butcher shops 
and suitable for contact with poultry, meats, cheeses, 
pasta, pastries, etc.

•  Available in width of 46 and 61 cm and in height of 
1,83m.

•  Possibility for combination of rack width according to 
customers’ needs.

•  They can be assembled with surfaces from 4 up to 10.

Αποθήκευση τροφίμων σε ράφια πολυπροπυλενίου | Food storage in polypropylene shelves 
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ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | METALLIC WITH EPOXIC COATING

Πιστοποιημένα μεταλλικά ράφια με εποξειδική επίστρωση, 
μεγάλης αντοχής. Εγγύηση 10 ετών. Η οικονομική λύση.

Είναι κατασκευασμένα ώστε να δέχονται μεγάλα φορ-
τία έως και 400kg ανά επιφάνεια.

Certified metallic shelves with epoxic coating of great 
resistance. 10 years warranty. The economical solution.

They are constructed so that they can bear large cargos 
(up to 400kg per surface).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
CERTIFIED
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | METALLIC WITH EPOXIC COATING

•  Δέχονται φορτία έως και 400kg ανά επιφάνεια.

•  Οι επιφάνειες είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος ανά ίντσα 
(2,54 cm).

•  Επιτρέπουν την ομοιόμορφη ψύξη των εμπορευμάτων.

•  Συναρμολογούνται πολύ εύκολα και χωρίς εργαλεία.

•  Ποικιλία διαστάσεων που επιτρέπει την πλήρη εκμετάλ-
λευση του χώρου του ψυκτικού θαλάμου είτε σε σχή-
μα «Π» είτε σε σχήμα «Γ» και την κατηγοριοποίηση των 
εμπορευμάτων.

•  Είναι βαριάς κατασκευής με μεγάλη ευστάθεια.

•  Δεν ταλαντεύονται και είναι αυτοστηριζόμενα.

•  Είναι ετοιμοπαράδοτα σε πλάτος 46 και 61 εκ. και ύψος 
έως 1,83 μ. Τοποθετούνται και σε συνδυασμό πλάτους 
46 και 61 εκ. ανάλογα με τις ανάγκες σας.

•  Υψηλή ποιότητα με χαμηλή τιμή.

•  Πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλει-
ας τροφίμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας NSF 
& ΒSi, όντας αντιτοξικά, κατάλληλα για την αποθήκευση 
τροφίμων.

•  Μπορούν να συναρμολογηθούν με επιφάνειες από 4 έως 10.

•  They bear large loads up to 400kg per surface.

•  The surfaces are adjusted to the desirable height per inch 
(2,54 cm).

•  They allow uniform refrigeration of the merchandise even 
from the lower side, which osculates to it.

•  They are easy to be installed without tools.

•  Big variety of dimensions in order take full advantage of 
the space in terms of length and height and categorisation 
of the merchandise.

•  Heavy-duty construction with high stability.

•  They do not sway and are self-standing.

•  Ready for delivery in width of 46 cm and 61 cm and height 
up to 1,83 m. They can be placed in width combinations of 
46 cm and 61 cm according to your needs.

•  High quality on a low price.

•  They meet all standards of hygiene and food safety of 
the World Health Organization NSF & BSi, being antitoxic, 
suitable for food storage.

•  They can be assembled with surfaces from 4 up to 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | DETAILS

Στήριξη επιφάνειας στην κολώνα
Surface installed on column

Σύνδεση των επιφανειών σε σχήμα Γ
Connection of surfaces at Γ shape
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ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ | METALLIC STAINLESS STEEL

Μεταλλικά ράφια από ανοξείδωτο ατσάλι, μεγάλης αντο-
χής, με απεριόριστη εγγύηση. Η εκδοχή πολυτελείας.

Είναι κατασκευασμένα ώστε να δέχονται μεγάλα φορ-
τία έως και 400kg ανά επιφάνεια.

Metallic stainless steel shelves of great resistance, with 
unlimited warranty. The quality choice.

They are constructed so that they can bear large cargos 
(up to 400kg per surface).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ | METALLIC STAINLESS STEEL

•  Δέχονται φορτία έως και 400kg ανά επιφάνεια.

•  Οι επιφάνειες είναι ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος ανά ίντσα 
(2,54 cm).

•  Επιτρέπουν την ομοιόμορφη ψύξη των εμπορευμάτων.

•  Συναρμολογούνται πολύ εύκολα και χωρίς εργαλεία.

•  Ποικιλία διαστάσεων που επιτρέπει την πλήρη εκμετάλ-
λευση του χώρου του ψυκτικού θαλάμου είτε σε σχή-
μα «Π» είτε σε σχήμα «Γ» και την κατηγοριοποίηση των 
εμπορευμάτων.

•  Είναι βαριάς κατασκευής με μεγάλη ευστάθεια.

•  Δεν ταλαντεύονται και είναι αυτοστηριζόμενα.

•  Είναι ετοιμοπαράδοτα σε πλάτος 46 και 61 εκ. και ύψος 
έως 1,83 μ. Τοποθετούνται και σε συνδυασμό πλάτους 
46 και 61 εκ. ανάλογα με τις ανάγκες σας.

•  Υψηλή ποιότητα με χαμηλή τιμή.

•  Πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλει-
ας τροφίμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας NSF 
& ΒSi, όντας αντιτοξικά, κατάλληλα για την αποθήκευση 
τροφίμων.

•  Μπορούν να συναρμολογηθούν με επιφάνειες από 4 έως 10.

•  They bear large loads up to 400kg per surface.

•  The surfaces are adjusted to the desirable height per inch 
(2,54 cm).

•  They allow uniform refrigeration of the merchandise even 
from the lower side, which osculates to it.

•  They are easy to be installed without tools.

•  Big variety of dimensions in order take full advantage of 
the space in terms of length and height and categorisation 
of the merchandise.

•  Heavy-duty construction with high stability.

•  They do not sway and are self-standing.

•  Ready for delivery in width of 46 cm and 61 cm and height 
up to 1,83 m. They can be placed in width combinations of 
46 cm and 61 cm according to your needs.

•  High quality on a low price.

•  They meet all standards of hygiene and food safety of 
the World Health Organization NSF & BSi, being antitoxic, 
suitable for food storage.

•  They can be assembled with surfaces from 4 up to 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | DETAILS

Στήριξη επιφάνειας στην κολώνα
Surface installed on column

Σύνδεση των επιφανειών σε σχήμα Γ
Connection of surfaces at Γ shape
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ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

Μέγιστο Μήκος | Maximum Length

MOD SHLV-PP

1520 1830 1830

MOD SHLV-S MOD SHLV-S304

Ελάχιστο Μήκος | Minimum Length

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

Ύψος | Height

Επιφάνειες | Surfaces

610 610 610

610

έως 1830 | up to 1830

από 4 ως 8 | from 4 to 8

610

έως 1830 | up to 1830

από 4 ως 8 | from 4 to 8

610

έως 1830 | up to 1830

από 4 ως 8 | from 4 to 8

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width 460 460 460

Με εποξειδική επίστρωση | With epoxic coating

Κολώνες Στήριξης | Support Columns

Πολυπροπυλενίου | Polypropylene

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Stainless Steel Construction

Γάντζοι Πρόσδεσης  | Connecting Hooks

●

●

 

● 

●

● ●

●

●

●

Βιομηχανία | Industry

Επεξεργασία Φαγητού | Food Processing

Αποθήκη | Warehouse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ψυκτικός Θάλαμος | Cold Storage ● ● ●

Συμπαγής Κατώ Επιφάνεια | Solid Bottom Surface

Διάτρητη Επιφάνεια | Perforated Surface

●  

● ● ●

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις | Dimensions (mm)

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application
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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


