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Μπορείτε να κάνετε χρήση βιτρίνας
στον ψυκτικό θάλαμο των πελάτών
σας, ώστε να δίνουν το ερέθισμα
στους πελάτες τους να αγοράσουν
τα προβαλλόμενα είδη (κρέατα,είδη
μαναβικής ή κρεοπωλείου, φρούτα
και λαχανικά), βλέποντας τα
αποθηκευμένα προϊόντα.
Η βιτρίνα προσαρμόζεται στεγανά
στο πάνελ πολυουρεθάνης ή και στο
φύλλο της ψυκτικής πόρτας του
θαλάμου με θερμοδιακοπή.
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
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Βιτρίνα Ψυκτικού Θαλάμου
Cold Room Window
Fenêtre de la Chambre Froide

You may use a insulated cold
room window to your clients, to
give the chance to customers to
walk in the cold room and pick
the stored products (for meat,
cheese, fruits and vegetables).
The porthole is installed on the
polyurethane panel or on the
door leaf.

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

youtube.com/c/AmpilalisGr1963

Vous pouvez utiliser un isolé
fenêtre de la chambre froide à
vos clients, à donner la chance
aux clients de marcher dans la
chambre froide et choisir les
produits stockés (pour la viande,
fromage, fruits et légumes).
Le hublot est installé sur le
panneau de polyuréthane ou
sur le feuille de porte.

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

google.com/+AmpilalisGr1963

Οι βιτρίνες ψυκτικών θαλάμων κατασκευάζονται στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις μας στην ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής και τηρούν
τις προδιαγραφές HACCP.
Cold room windows are made in our modern facilities in Kryoneri
Industrial Area, Athens, and observe the HACCP specifications.
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