
ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ | POLYPROPYLENE

Για την αξιοποίηση του χώρου των θαλάμων, σας προ-
σφέρονται ράφια ψυκτικού θαλάμου πολυπροπυλενί-
ου κατάλληλα για το υγρό περιβάλλον των ψυκτικών 
θαλάμων, κουζινών και αποθηκών. Οι πελάτες μας τα 
επιλέγουν γιατί αποσπώνται για εύκολη πλύση στο πλυ-
ντήριο.

For the utilization of the cold room, we offer polypropylene 
cold storage shelves suitable for the humid environment of 
cold rooms, kitchens and warehouses. Our customers choose 
them because they are removable for easy washing in the 
washing machine.
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ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ | POLYPROPYLENE

Είναι λυόμενα, πολύ ενισχυμένα ώστε:

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

Να τοποθετούνται σε ρυθμιζόμενο επιθυμητό ύψος 
ανά 10 cm.

Να επιτρέπουν την ομοιόμορφη ψύξη των εμπο-
ρευμάτων ακόμη και στην κάτω πλευρά

Ακόμη:

Τo πλέον διαδεδομένο σύστημα κατασκευής και συ-
ναρμολόγησης. Χρόνος μονταρίσματος κάθε ραφι-
έρας σε 5 λεπτά. Δεν χρειάζονται εργαλεία.

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

Επιφάνειες με Πιστοποίηση HACCP, NSF, CATAS κα-
τάλληλα 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 40, 50, 60 εκατοστών, και 
ύψος 1,80m και 2,00m.

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

They are detachable, very reinforced so any surface:

Can take small and large loads, up to 150kg per 
surface.

Can be placed at an adjustable desired height every 
10 cm.

Allow uniform cooling of the goods even on the 
underside.

Furthermore:

The most widespread construction and assembly 
system. The most widely used and most widely used 
assembly system. No tools needed.

Simple and short calculation of the dimensions and 
price of each rack for the inside of the chamber, on the 
back and both sides in «Π» and «Γ» shapes. 

Surfaces with HACCP, NSF , CATAS certification suitable 
for food contact.

Specially designed for food preservation and storage 
in super markets, kitchens, restaurants , butchers and 
suitable for contact with poultry, cold cuts, cheese, 
pasta, pastries etc.

Available in widths of 30,40,50,60 cm, and heights of 
1,60m, 1,80m, 2,00m

You can combine shelves of any width according to 
your needs.
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ΔΙΑΤΑΞΗ | LAYOUT

ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΑΝΤΟΧΗ | RESISTANCE

Ράφια ψυκτικών θαλάμων από αλουμίνιο και πλαστικό

Εκτός από την αποθήκευση των προϊόντων τα ράφια amp 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις αντοχής, ενώ ταυτόχρονα κα-
λύπτουν προδιαγραφές υγιεινής, αισθητικής, παρέχοντας πα-
ράλληλα ευκολία συναρμολόγησης. 

Πιστοποιημένα ράφια με αντοχή 

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

Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα ανοδι-
ωμένο αλουμινίο (με ανοδίωση πάχους 20 μm) 35 mm σε 
στρογγυλό σχήμα και προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας ραφιού ανά 100 mm.

Παρέχεται και δυνατότητα παραγγελίας με τροχούς. 

Aluminium and plastic cold room shelves

In addition to storing products, amp shelves meet all 
strength requirements, while meeting hygiene and aesthetic 
specifications, providing ease of assembly. 

 
Certified shelves with durability 

Amp cold storage shelves are made of aluminium and consist of 
very durable plastic shelves, certified by the NSF. Therefore they 
are sanitary suitable for the storage of food.

The uprights are made of 35 mm anodized aluminium tube 
(anodized 20 µm thick) in a round shape and offer the possibility 
of creating shelves every 100 mm.

It is also possible to order with wheels.

«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.»

«Simple and short calculation of the dimensions and price of 
each rack for the inside of the chamber, on the back and both 
sides in «Π» and «Γ» shapes. Alternatively you give us the internal 
dimensions and we send you the shelf plan and price directly.»

Ανά Ράφι
Per Shelf150kg
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ | ASSEMBLY

Λιγότεροι ορθοστάτες - κολώνες

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

Fewer uprights - columns

An additional important advantage of AMP cold 
storage racks is that corner cold storage racks are 
achieved to save storage space.

Ευκολία στη συναρμολόγηση - Δυνατότητα πλύ-
σης στο πλυντήριο

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

Easy to assemble - Machine washable

 
Another important feature is the ease with which the 
shelves can be assembled, so no special technical skills 
are required.

Εξάλειψη διπλών ορθοστατών
Elimination of double uprights
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ | FLEXIBILITY

ΡΑΦΙΑ | SHELVES ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | CERTIFICATIONS

Ράφια με πιστοποίηση HACCP / NSF / CATAS

Τα ράφια ψυκτικών θαλάμων AMP διαθέτουν τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις και καθίστανται κατάλληλα για όλες τις εφαρ-
μογές, 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 ψυκτι-
κούς θαλάμους και αποθήκες σε επιχειρήσεις υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Shelves with HACCP / NSF / CATAS certification

AMP cold storage shelves have the necessary certifications and 
are suitable for all applications, including those for food as they 
meet HACCP specifications.

 
They are also certified with NSF INTERNATIONAL.

Suitable for use in kitchens, clinics, restaurants and hotels

 
The amp mounted shelves are used in cold rooms and 
warehouses in health care establishments.

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

Τα ράφια ψυκτικών θαλάμων διατίθενται σε τρία διαφορετι-
κά ύψη : 1600 mm, 1800 mm και 2000 mm, 

σε οκτώ διαφορετικά μήκη: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm και 2000 mm,

καθώς επίσης σε τρία διαφορετικά πλάτη : 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 ευε-
λιξία, και αυτό επιτυγχάνεται με τον εκάστοτε σύνδεσμο ώστε 
να δημιουργηθεί η κατάλληλη γεωμετρία, που θα ταιριάζει 
καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες κάθε ψυκτικού θαλάμου, 
αποθήκης.

Flexibility in the dimensions of the shelves (Figure Γ, Figure Π)

The cold storage shelves are available in three different heights: 
1600 mm, 1800 mm and 2000 mm,

eight different lengths: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 
1400 mm, 1600 mm, 1800 mm και 2000 mm,

as well as four different widths : 300 mm, 400 mm, 500 mm and 
600 mm.

We can create a Π or Γ shelving system when the different shelf 
sizes are joined together. 

In fact, these shelves provide flexibility, and this is achieved with 
each joint to create the appropriate geometry that best suits the 
specific needs of each cold room, warehouse.

Ορθοστάτες από σωληνωτό αλου-
μίνιο πάχους 35mm με δυνατότητα 
ρύθμισης των ραφιών ανά 100mm

Uprights made from 35mm thick 
tubular aluminum with the posibility 
of adjusting shelves every 100mm
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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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