
AMP - American Motors Χ. Πιλάλης Α.Ε.      

 

                                   Ψυκτικοί θάλαµοι Γερµανίας 

 

Η American Motors εδρεύει στην Βι.Πε. Κρυονερίου Αττικής (8.000 m2  βιοµηχανικοί χώροι) 

και αντιπροσωπεύει από το 1983 τους γερµανικούς θαλάµους του οίκου ems - 

ThyssenKrupp, ενός εκ των µεγαλυτέρων βιοµηχανικών οµίλων της Ευρώπης. 

Τα πάνελ των ψυκτικών θαλάµων διακρίνονται: 

• Από τα τρία θερµικά φράγµατα που διαθέτουν στις πλευρές σύνδεσης για να 

συγκρατούν την παραγόµενη ενέργεια (ψύξη). 

• Το HKP - HohlKammerProfil που ενσωµατώνεται στα πάνελ υπό µορφή διαµήκους 

φλάντζας για να σφραγίζει αεροστεγώς τις συνδέσεις (εσωτερικά - εξωτερικά) και 

καλύπτει τους αρµούς, εξαφανίζοντας τα αυλάκια. 

• Την πολυουρεθάνη της Bayer (πυρήνας της µόνωσης) όπου οι αναλογίες και οι 

µίξεις των υλικών είναι κατά DIΝ απρόσβλητη από την υγρασία µε την πάροδο 

πολλών ετών (διατήρηση µονωτικής ικανότητας). 

      Πάνελ µε δυναµικές συνδέσεις 

                 ειδικό για ψυκτικούς θαλάµους                        Κτιριακό πάνελ FLAT 

                     

   

 

                         Η τέχνη της οικονοµίας                                 ∆εν διασφαλίζει την παραγόµενη ενέργεια-ψύξη.                

Οι θάλαµοι και τα πάνελ ems - ThyssenKrupp κατασκευάζονται µε προδιαγραφές του 

Πολυτεχνείου Βερολίνου κατά DIN, γερµανικά χαλυβδοελάσµατα Thyssen, γερµανική 

πολυουρεθάνη Bayer, προσφέρουν µεγαλύτερο ωφέλιµο όγκο και αποτελούν το Νο. 1 σε 

πωλήσεις στις χώρες της Ε.Ε. για την ποιότητα, την οικονοµία και τη διάρκεια ζωής.   

Πλεονεκτήµατα Γερµανικών θαλάµων: 

• Γρήγορη συναρµολόγηση (ενός µεσαίου θαλάµου 

διαστάσεων κατά µέσο όρο 3,00Χ2,50Χ2,50m (ύψος) σε  

1,5 ώρα περίπου) γιατί όλοι οι θάλαµοι στην εταιρεία µας 

συναρµολογούνται, δένονται, δοκιµάζονται και κατόπιν 

φορτώνονται για τον παραλήπτη.  

• ∆εν χρειάζεται προσθήκη µονωτικών υλικών στις ενώσεις 

των πάνελ (όπως σιλικόνη ή αφρός πολυουρεθάνης).  

• Μηδαµινές θερµικές απώλειες και µεγάλη οικονοµία ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

• Εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές Υγιεινής τροφίµων HACCP. 

• ∆εν υπάρχουν αρµοί και αυλάκια που συγκεντρώνουν µικρόβια σαλµονέλας, µύκητες κ.λπ. 

• ∆ιαστάσεις ακριβώς στα µέτρα του πελάτη και προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες του 

χώρου του. 



 

                               Πόρτες ψυκτικών θαλάµων     

Η πόρτα ως βασικό στοιχείο της δοµής και της λειτουργικότητας του ψυκτικού θαλάµου 

προσαρµόζεται τέλεια, κλείνει ερµητικά και συµβάλλει σηµαντικά στη σταθερή διατήρηση της 

θερµοκρασίας του. 

         

Τεχνικά χαρακτηριστικά πορτών AMP (χωρίς extra χρέωση).: 

• Επενδύονται µε χαλυβδόφυλλα 

Γερµανίας πάχους 0,6 mm µε 

πλαστικοποίηση πάχους 200 µm 

• Επιλογή διαστάσεων ακριβώς στα 

µέτρα του πελάτη.  

• Γρήγορη παράδοση. 

• ∆ιατίθενται σε διάφορα χρώµατα 

και µε µπάρες προστασίας από 

τα χτυπήµατα.  

• Όλες οι ανοιγόµενες πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.  

• Προσθήκες κάσσας όσο και το πάχος του πάνελ και κόντρα κάσσα για εύκολη τοποθέτηση 

σε 5’ λεπτά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές HACCP. (σύστηµα CPR). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ampilalis.gr ή καλέστε στο 210-6220100 


