
ΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Για την αξιοποίηση του χώρου των θαλάμων, σας προσφέρονται ράφια ψυκτικού θαλάμου πολυπροπυλενίου κα-
τάλληλα για το υγρό περιβάλλον των ψυκτικών θαλάμων, κουζινών και αποθηκών. Οι πελάτες μας τα επιλέγουν γιατί 
αποσπώνται για εύκολη πλύση στο πλυντήριο.

Το υγεινομικό ράφι ΑΜP SANITARY ιδανικό ράφι για τον φαρμακευτικό και νοσοκομειακό κλάδο.

Είναι γεγονός ότι στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή για προφανείς λόγους 
ασφαλείας. Τα ράφια είναι ένα σημαντικό μέρος των καθαρών χώρων και των ψυκτικών θαλάμων που πρέπει να 
προσαρμοστούν σε αυστηρά πρότυπα υγιεινής.
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ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΚΑ ΡΑΦΙΑ

Τα υγειονομικά ράφια amp παρέχουν άψογη υγειονομική ασφάλεια λόγω του ότι αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρι-
δίων, και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του βακτηριακού φορτίου,  ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περιβάλ-
λον όπου είναι σημαντικό να υπάρχει άψογη υγιεινή.

Εκτός από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία, τα ράφια Amp sanitary είναι ιδανικα για ιατρεία, κέντρα αισθητικής, οδοντιάτρους, 
νηπιαγωγεία, σχολεία, εστιατόρια, αρτοποιεία, δημόσιους χώρους, πισίνες και σάουνες, εστιατόρια γρήγορου φαγητού, καντίνες, 
τον τομέα υγείας, τον στρατιωτικό τομέα, τα παντοπωλεία προμήθειών, καθώς και τα καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης και 
τροφίμων.

Γιατί να επιλέξετε αντιβακτηριακά προϊόντα;

Η τεχνολογία ιόντων αργύρου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των υγειονομικών ραφιών, παρέχει στα προϊόντα συνεχή 
και διαρκή αντιμικροβιακή προστασία, η οποία βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού και ανάπτυξης βακτηρίων και μούχλας 
στην επιφάνειά τους.

Τα μικρόβια -βακτήρια, καθώς και η μούχλα και οι μύκητες- βρίσκονται σε κάθε περιβάλλον ακόμη και στις πιο καθαρές επιφάνει-
ες. Τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν, φτάνοντας μερικές φορές σε επικίνδυνα επίπεδα και μπορεί να οδηγήσουν σε 
λοιμώξεις και ασθένειες. Τα βακτήρια δημιουργούν δυσάρεστες οσμές, αποχρωματισμό και υποβάθμιση, θέτοντας σε κίνδυνο 
τα επίπεδα υγιεινής. Οι καταναλωτές αναζητούν προστασία από βακτήρια που υπάρχουν σε όλα τα αντικείμενα γύρω μας και η 
απομάκρυνσή τους δεν είναι πάντα δυνατή μέσω τυπικών μέτρων υγιεινής ή μέσω απολυμαντικών παραγόντων.

Είναι λυόμενα, πολύ ενισχυμένα ώστε κάθε επιφάνεια:

Να δέχεται μικρά και μεγάλα φορτία, ως 150kg ανά επιφάνεια.

Να τοποθετείται σε ρυθμιζόμενο επιθυμητό ύψος ανά 10 cm.

Να επιτρέπει την ομοιόμορφη ψύξη των εμπορευμάτων ακό-
μη και στην κάτω πλευρά.

Ακόμη:

Τo πλέον διαδεδομένο σύστημα κατασκευής και συναρμολό-
γησης. 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 απο-
στέλλουμε άμεσα την κάτοψη των ραφιών και την τιμή.

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

Επιφάνειες με Πιστοποίηση HACCP , NSF , CATAS κατάλληλα 
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 30,40,50,60 εκατοστών, και ύψος 1,60m, 
1,80m, 2,00m

Μπορείτε να κάνετε συνδυασμό ραφιών οποιουδήποτε πλά-
τους ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
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ΑΝΤΟΧΗΡΑΦΙΑ

Ράφια ψυκτικών θαλάμων από αλουμίνιο και πλαστικό

Εκτός από την αποθήκευση των προϊόντων τα ράφια amp πληρούν όλες τις απαιτήσεις αντοχής, ενώ ταυτόχρονα 
καλύπτουν προδιαγραφές υγιεινής, αισθητικής, παρέχοντας παράλληλα ευκολία συναρμολόγησης. 

Πιστοποιημένα ράφια με αντοχή 

Τα ράφια ψυκτικών θαλάμων ΑΜP είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και αποτελούνται από πολύ ανθεκτικά πλα-
στικά ράφια, πιστοποιημένα από την NSF. Ως εκ τούτου είναι κατάλληλα υγειονομική χρήση για την αποθήκευση των 
τροφίμων.

Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα ανοδιωμένο αλουμινίο (με ανοδίωση πάχους 20 μm) 35 mm σε 
στρογγυλό σχήμα και προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ραφιού ανά 100 mm.

Παρέχεται και δυνατότητα παραγγελίας με τροχούς. 

ΔΙΑΤΑΞΗ
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Λιγότεροι ορθοστάτες - κολώνες

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα στα ράφια ψυκτικών θαλάμων AMP, επιτυγχάνονται γωνιακές ραφιέρες 
ψυκτικών θαλάμων για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Ευκολία στη συναρμολόγηση - Δυνατότητα πλύσης στο πλυντήριο

Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ευκολία με την οποία γίνεται η συναρμολόγηση των ραφιών και 
έτσι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΡΑΦΙΑ

Ράφια με πιστοποίηση HACCP / NSF / CATAS

Τα ράφια ψυκτικών θαλάμων AMP διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και καθίστανται κατάλληλα για όλες τις 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τρόφιμα καθώς πληρούν τις προδιαγραφές HACCP.

Πιστοποιημένα και με NSF INTERNATIONAL.

Κατάλληλα για χρήση σε κουζίνες, κλινικές, εστιατόρια και ξενοδοχεία

Τα ράφια amp τοποθετούνται χρησιμοποιoύνται σε ψυκτικούς θαλάμους και αποθήκες σε επιχειρήσεις υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Ευελιξία στις διαστάσεις των ραφιών (Σχήμα Γ, σχήμα Π)

Τα ράφια ψυκτικών θαλάμων διατίθενται σε τρία διαφορετικά μήκη : 1600 mm, 1800 mm και 2000 mm,

καθώς επίσης σε τέσσερα διαφορετικά πλάτη : 300 mm, 400 mm, 500 mm και 600 mm.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε σύστημα ραφιών σε σχήμα Π ή Γ όταν τα διαφορετικά μεγέθη ραφιών ενωθούν. 

Στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα ράφια παρέχουν ευελιξία, και αυτό επιτυγχάνεται με τον εκάστοτε σύνδεσμο 
ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη γεωμετρία, που θα ταιριάζει καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες κάθε ψυκτικού 
θαλάμου, αποθήκης.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
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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.

A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων & Πορτών

Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής

210 62 20 100
amotors@otenet.gr
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