
ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ
Μονωμένα Roll
Μονωμένα Bac

Ψυκτικές Πλάκες
Κρυογονική Ψύξη



Τα Μονωμένα Roll είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τις ανάγκες των 
∆ικτύων ∆ιανομής Τροφίμων, από την παραγωγή, στο χώρο 

αποθήκευσης, στο χώρο διάθεσης.

Οι διαστάσεις τους καλύπτουν όλες τις στάνταρντ διαστάσεις 
μεταφορών.

Η από 100% πλαστικό κατασκευή τους συμμορφώνεται με τις ανάγκες 
της βιομηχανίας.

Συμβατικά Roll-Cage Στάνταρντ

Roll 300 - Roll 500 - Roll 580
3 Μοντέλα για διανομείς που χειρίζονται το συμβατικό Roll-Cage Στάνταρντ.

Στάνταρντ Παλέτας

Roll 220 - Roll 370 - Roll 900 - Roll 1000 - Roll 1400
5 Μοντέλα για διανομείς που χειρίζονται διαστάσεις μισής
παλέτας, Ευρωπαλέτας ή Αμερικάνικη παλέτα.

Στάνταρντ Πλαστικών Κιβωτίων

Roll 220 - Roll 370- Roll 550 - Roll 780
4 Μοντέλα για διανομείς που χειρίζονται κιβώτια 60x40 ή κιβώτια Αγγλικού τύπου 
30"x18".

Στάνταρντ Για Αλιεύματα

Roll 670 - Roll 780
2 Μοντέλα ειδικά κατασκευασμένα με δυνατότητα τοποθέτησης δοχείου συλλογής 
του νερού από τον λιωμένο πάγο για τη διανομή αλιευμάτων.

Catering Στάνταρντ

Roll 220 - Roll 370 - Roll 550
3 Μοντέλα με ενσωματομένη ανοξοίδωτη ραφιέρα για δίσκους
60x40, Gastronorm 1/1 ή Αγγλικού τύπου 30"x18".



Τα Μονωμένα Bac χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τροφίμων, 
φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και λοιπών εξειδικευμένων ειδών 

όπως Ξηρός Πάγος.

Η μόνωση είναι επαγγελματικού επιπέδου με εξαιρετικές αποδόσεις. 

Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη στοίβαξη.

Τα μικρών διαστάσεων είναι σχεδιασμένα για χειρονακτική χρήση σε 
απλά οχήματα.

Τα μεγάλων διαστάσεων είναι σχεδιασμένα για χρήση με παλετοφόρο 
. 

Η από 100% πλαστικό κατασκευή τους συμμορφώνεται με τις ανάγκες 
της βιομηχανίας.

Στάνταρντ Αμερικάνικης Παλέτας

Bac 55
1/4 παλέτας 120x100.

Στάνταρντ Ευρωπαλέτας

Bac 75 - Bac 130
1/2 παλέτας 120x80.

Στάνταρντ Ευρωπαλέτας

Bac 160 - Bac 420
Παλέτας 120x80.



Ψυκτικές Πλάκες

Αποβάλουν αργά και σταθερά ψύξη χάρη στο ειδικό ψυκτικό μίγμα 
που περιέχουν.

Ιδανικό για χρήση σε μεταφορές διάρκειας μέχρι 12 ώρες.

Τοποθετούνται στο πάνω μέρος του Roll ή Bac.

∆ιατίθενται για θερμοκρασίες: 
0οC, -3οC, -12οC, -17οC,

-21οC, -26οC.

SIBER SYSTEM

Η Νέα Κρυογονική Τεχνολογία Ψύξης με ξηρό πάγο (υγρό CO2).

Ημιαυτόματη τεχνολογία κατάλληλη για μεγάλες εγκαταστάσεις.

Επιτρέπει ψύξη δυο θερμοκρασιών 0οC έως +4οC, και -18οC για πάνω 
από 24 ώρες με εξωτερική θερμοκρασία ακόμα και πάνω απο +30οC.

Λειτουργεί με τοποθέτηση ειδικού δοχείου στο πάνω μέρος του Roll ή 
Bac.







Όλα τα μονωμένα ROLL και BAC της OLIVO διατίθενται με πιστοποιητικό καταλληλότητας ATP που 
εκδίδεται από το Γαλλικό Υπουργείου Γεωργίας.

Το πιστοποιητικό ΑΤΡ είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό που εγγυάται ότι τα εν λόγω μονωμένα ROLL & 
BAC είναι κατάλληλα για την μεταφορά ευπαθών προϊόντων και τροφίμων.

Κάθε ROLL ή BAC συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό του.



Στιβαρό κλείσιμο - κλείδωμα πόρτας

Roll

Bac

Γερός ∆ιπλός Σιδερένιος Πείρος που 
επιτρέπει άνοιγμα πόρτας 270o

Εσωτερικές ραβδώσεις που 
επιτρέπουν τη ροή της ψύξης

∆ιαθέσιμα με σταθερά πόδια ή με ρόδες με ή χωρίς φρένο

∆ιαθέσιμα κατ' επιλογή με σχάρες ή  ραφιέρες  για δίσκους catering.


