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modular storage solutions
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ια πάνω από 50 χρόνια η Italmodular βοηθάει τις
επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της να οργανώσουν
και να βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας τους, με βάση το
πάθος, την τεχνολογία, την ποιότητα και την αξιοπιστία.
Πρόκειται για μια επιχείρηση που διαρκώς προσφέρει τις
υπηρεσίες της στους πελάτες της, ως ένας αξιόπιστος
συνεργάτης, σχεδιάζοντας εξαιρετικά καινοτόμα
συναρμολογούμενα συστήματα ραφιών και προσφέροντας
ορθολογικές λύσεις για την οργάνωση αποθηκευτικών
χώρων σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Η εμπειρία, η
συνεχής επένδυση σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό
και η εξυπηρέτηση των πελατών σε διεθνές επίπεδο,
επιτρέπουν στην εταιρία σήμερα να ενεργεί ως πολύτιμο
σημείο αναφοράς, όταν παράγοντες όπως η καινοτομία,
η ποιότητα και η εξυπηρέτηση, είναι σημαντικοί. Ένας
συνδυασμός υψηλής απόδοσης κατευθύνει τις ενέργειες
της Italmodular προς καινοτόμες και απόλυτα αξιόπιστες
λύσεις, ικανές να ικανοποιούν συνεχώς και να ξεπερνούν
τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη.
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or over 50 years ITALMODULAR have been helping
companies and their people organize and improve the
way they work, with an injection of passion, technology,
quality and reliability. This is a business that has
unfailingly offered its services to customers as a reliable
partner in designing highly innovative modular systems
and solutions to rationalize and organize storage space
within any workplace. Due to the experience gained,
their continuous investments in technology and human
resources and their international customer support
service, the company now emerges as a solid benchmark
wherever factors such as innovation, quality and service
are of the essence. A highly efficient combination
that steers Italmodular’s efforts towards innovative
and totally reliable solutions capable of consistently
meeting and exceeding the many and varied demands
of each customer.

Συναρμολόγηση χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων
Assembly without need for special tools

Γρήγορη συναρμολόγηση
Quick to assemble

Δυνατότητα ειδικής κατασκυής
Option of custom design

34$

CM
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kg
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Τυποποιημένο προϊόν
Standard product

Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 15 cm
Shelves height adjustable at 15 cm intervals

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο συρόμενου ραφιού
Sliding module maximum load capacity

Ωφέλιμο φορτίο ραφιού
Shelf maximum load capacity

Σχαράκια που πλένονται σε πλυντήριο
Dishwasher-safe racks

Κατάλληλο για ψυκτικούς θαλάμους
Suitable for refrigerated rooms
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Ανοδειομένο αλουμίνιο
Anodized aluminium

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Aisi 304 stainless steel

Εγγύηση
Warranty

Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός δωματίου
Room quick and easy to clean

Περιτύλιγμα με θερμότητα
Heat shrink wrapping

Ανακυκλώσιμο υλικό
Recyclable material

im|92
Ράφια | Καρότσια
Τα συναρμολογούμενα ράφια και καρότσια του
συστήματος ΙΜ 92 αποτελούν την ιδανική λύση για
όποιον χρειάζεται να οργανώσει, να διαχειριστεί, να
παρουσιάσει και να αξιοποιήσει διαθέσιμους χώρους
αποθήκευσης, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα
υγιεινής. Οι τομείς εφαρμογής του συστήματος ΙΜ
92 είναι αρκετοί και εκτείνονται σε εστιατόρια και σε
ξενοδοχεία, σε ψυκτικούς θαλάμους, στο σύνολο της
βιομηχανίας τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία
και σε αποθηκευτικούς χώρους γενικά.
Κατασκευασμένα εξ’ολοκλήρου από ανοδιωμένο
κράμα αλουμινίου ή ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζουν
συνεχής αντοχή ενάντια στη διάβρωση από το νερό
και την υγρασία, προσφέροντας υψηλά επίπεδα
υγιεινής. Είναι τόσο σταθερά και ανθεκτικά, ώστε μα
μη χρειάζονται καμία ειδική στήριξη ή στερέωση, ενώ
είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία
με ελάχιστη παραμόρφωση. Η ακραία απλότητα και
ταχύτητα συναρμολόγησης, χάρη στο πατενταρισμένο
σύστημα της Italmodular, επιτρέπει γρήγορη και
εύκολη τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων.
Ο κομψός σχεδιασμός και η μεγάλη επιλογή
τυποποιημένων μεγεθών παρέχουν μεγάλη ευελιξία,
επιτρέποντας πολλούς συνδυασμούς με σημαντική
εξοικονόμηση χώρου και άριστη σχέση ποιότητας /
τιμής.

σελίδα 6 | Εναέρια συρόμενα ράφια
σελίδα 12 | Συναρμολογούμενα ράφια
σελίδα 18 | Καρότσια

Shelving | Trolleys
The modular shelving and trolleys making up the IM 92
system are the ideal solution for anyone needing
to organize, handle, display and make the most
of available storage space in compliance with hygiene
standards. The IM 92 system lends itself to a host
of different applications, ranging from catering to the
hotel industry, from walk-in refrigerators to the whole
food industry, from the pharmaceutical trade
to storehouses in general. Made entirely from anodized
aluminium alloy or stainless steel, they are guaranteed
to offer lasting stability against corrosion by water
and moisture and provide a high standard of hygiene.
Both stable and sturdy, they do not need any special
fastening or anchoring, while they are built to take
heavy loads with minimal bending. The extreme
simplicity and speed of assembly achieved thanks
to the slot-together system patented by Italmodular
mean assembly is quick and easy and can be
performed without the aid of special tools. The elegant
design and extensive choice of standard sizes make
the shelving highly adaptable, allowing for a great
many combinations and resulting in considerable
space saving and an excellent quality/price ratio.

page 6 | Overhead sliding shelving
page 12 | Modular shelving
page 18 | Trolleys
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Εναέρια συρόμενα ράφια
Overhead sliding shelving
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Εξοικονόμηση περισσότερου χώρου.
Το πρώτο σύστημα ραφιών που διευρύνει τα όρια
στο διαθέσιμο χώρο.
Έως και 90% περισσότερη επιφάνεια
αποθήκευσης στον ίδιο χώρο.
Αυτό το νέο σύστημα ραφιών οδηγεί στη βέλτιστη
δυνατή λύση, όσον αφορά την οργάνωση και αύξηση
διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου. Το καινοτόμο και
κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναέριο
συρόμενο σύστημα, που μετακινείται ομαλά και
αθόρυβα, καθιστά τα εναέρια ράφια ως την ιδανικότερη
επιλογή, αυξάνοντας την επιφάνειας του χώρου
αποθήκευσης από 25% μέχρι και 90% σε σχέση με τα
παραδοσιακά ράφια. Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο
κράμα αλουμινίου με ράφια από πολυαιθυλένιο ή
αλουμίνιο, το νέο σύστημα ραφιών σας παρέχει
μεγαλύτερη εξοικονόμηση και χρησιμότητα
του χώρου, μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε
εγκατάστασεις ψύξης και κλιματισμού, ευκολότερο
και ταχύτερο καθαρισμό του πατώματος λόγω της
εναέριας στήριξής τους, εξασφαλίζοντας ένα πιο
υγιεινό χώρο. Ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός, η
ασφαλής σταθερότητα, η ευκολία εγκατάστασης και η
εντυπωσιακή χωρητικότητα φορτίου, το καθιστούν ως
την ιδανική λύση για όποιον χρειάζεται να οργανώσει
και να αξιοποιήσει διαθέσιμους χώρους, ικανοποιώντας
πολυάριθμες και διαφορετικές ανάγκες εφαρμογών.

400
kg

R
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Optimize more space.
The first shelving to push the boundaries
of available space.
Up to 90% more storage area packed
into the same space.
This new shelving model is the optimal solution for
organizing and increasing available storage space.
Its innovative, patented overhead sliding system, which
runs smoothly and quietly, makes it the ideal choice
for increasing storage surface area by between 25%
and 90% compared to traditional shelving.
Made from anodized aluminium alloy with polyethylene
or aluminium shelves, this shelving version rewards you
with greater savings in terms of the amount of usable
space; greater savings when it comes to installing
cooling and air-conditioning systems, with the
associated energy savings; and, because it is hung
off the floor, the whole floor is easier and quicker
to clean, thus resulting in a more hygienic space.
The modern, elegant design, reliable stability,
ease of assembly and the impressive load capacity
make it the ideal solution for anyone needing
to organize and make the most of available space,
meeting the needs of numerous different applications.

5
years

12-20 µm
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Το πρώτο συρόμενο σύστημα ραφιών που
μπορεί να αυξήσει τον αποθηκευτικό σας χώρο έως και
90% σε σχέση με ένα σταθερό ράφι.
The first sliding shelving capable of increasing
your storage space by up to 90% more than fixed shelving.

Βασικοί τομείς εφαρμογής
Main fields of application
Βιομηχανίες τροφίμων
Food industry
Ψυκτικοί θάλαμοι
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Ξενοδοχεία
Hotel industry
Φαρμακοβιομηχανίες
Pharmaceutical industry
Νοσοκομεία
Hospitals
Έπιπλα γραφείου
Office furnishing
Αποθηκευτικοί χώροι
Storehouses
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Ένα λειτουργικό σύστημα για όλες τις χρήσεις που μπορεί
να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε διάσταση.
Χάρη στη μεγάλη ευελιξία του, το συρόμενο σύστημα ραφιών αυξάνει
και οργανώνει το διαθέσιμο χώρο σε πολλούς τομείς εφαρμογής, ενώ
το μεγάλο φάσμα τυποποιημένων μεγεθών διασφαλίζει τη δημιουργία
πολλών συνδυασμών ραφιών με την ανάλογη σημαντική εξοικονόμηση
χώρου.

A system that suits every purpose and can be tailored to size.
With its great versatility, the system increases and organizes space
in many areas of application, while the extensive choice of standard
sizes makes the shelving highly adaptable, allowing for a great many
combinations and resulting in considerable space saving.

Παράδειγμα αύξησης αποθηκευτικής ικανότητας σε αποθηκευτικό χώρο διαστάσεων 10x5,7 m
Example of increase in storage area in storage room measuring 10x5,7 m

+90%

Σταθερά συναρμολογούμενα ράφια.
Modular shelving.

Εναέρια συρόμενα ράφια.
Overhead sliding shelving.

Ασυναγώνιστη σταθερότητα και μεγάλη
δυνατότητα φόρτωσης.

Σταθερά και ισχυρά δεν απαιτούν ειδική συναρμολόγηση ή στερέωση,
ενώ είναι κατασκευασμένα να δέχονται μεγάλα φορτία με ελάχιστη
παραμόρφωση. Κάθε συρόμενο ράφι έχει ωφέλιμο φορτίο περίπου 400
kg, που ισοδυναμεί με 1.600 κιλά για ένα τυποποιημένο σύστημα ραφιών.

Unbeatable stability and high load capacity.
Both stable and sturdy, they do not need any special fastening
or anchoring, while they are built to take heavy loads with minimal
bending. Each sliding module has a load capacity of approx. 400 kg,
which amounts to 1,600 kg for a standard module.

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

Η ευκολία τοποθέτησης έχει επιτευχθεί
χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα
συναρμολόγησης της Italmodular, που την
καθιστά εύκολη και γρήγορη, χωρίς τη
χρήση ειδικών εργαλείων.

Quick and easy to assemble.
The extreme simplicity and speed
of assembly achieved thanks
to the slot-together system patented
by Italmodular mean assembly
is straightforward and fast and can be
performed without the aid of special tools.
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Ιδανική λύση για οργάνωση και αύξηση
διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων
Optimal solution for organizing and increasing
				
available storage space

Ένα σύστημα με ομαλή και
αθόρυβη ολίσθηση.

Η μεγαλύτερη ποιότητα του συρόμενου συστήματος
ραφιών είναι η ομαλή, απαλή και αθόρυβη ολίσθηση του.

A smooth, quiet sliding system.
The greatest quality of the sliding system is its smooth,
soft and quiet gliding.

Ανθεκτικές ιδιότητες.

Εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
πάχους 12 και 20 μικρά , με ράφια κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο
ή αλουμίνιο και μη τοξικά πλαστικά, εγγυώνται ανθεκτικότητα κατά της
διάβρωσης από το νερό και την υγρασία.

Durable properties.
Made entirely from anodized aluminium alloy 12 and 20 microns thick,
with shelves made from polyethylene or aluminium and non-toxic plastics,
it is guaranteed to offer lasting stability against corrosion by water
and moisture.

10

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specifications
(τιμές εκφρασμένες σε mm)
(values given in mm)

* : Μεταβλητή | Variable
Τυποποιημένος σχηματισμός με 4 ράφια
Standard 4-module configuration
Τυποποιημένο συρόμενο σύστημα
Standard sliding module
(Kg)

Υψηλό επίπεδο υγιεινής.

Οι λείες και στρογγυλεμένες
επιφάνειες, τα κλειστά προφίλ,
η παντελής έλλειψη κενών και
ρωγμών στα οποία μπορεί
να συσσωρευτεί βρωμιά και
το πρωτοποριακό σύστημα
ανάρτησης που κρατάει τα ράφια
ψηλά από το έδαφος, κάνουν πιο
εύκολο και γρήγορο το καθάρισμα
του χώρου, προσφέροντας ένα
υψηλό επίπεδο υγιεινής.

High standard of hygiene.
The smooth, rounded surfaces,
the closed profiles, the total
absence of gaps and cracks
in which dirt can lurk and the
innovative hanging system
keeping the shelving off the
floor - making the job of cleaning
the space easier and quicker combine to deliver a high
standard of hygiene.

400

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

557

1700

4

Άλλοι πιθανοί σχηματισμοί
Other possible configurations
Συρόμενο σύστημα
Sliding module
A (mm)

(Kg)

B (mm)

H (mm)

373

1550

475

1700

577

2000

N°

532
620
708
798
886
974

400

1062

3 ÷ 13

1152
1240
1330
1505
:
A:
B:
H:
N°:
M:

Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης | Max. load capacity
Μήκος ραφιού | Shelf length
Φάρδος | Width
Ύψος | Height
Μέγιστος αριθμός ραφιών | Max. number of shelves
Συρόμενο σύστημα | Sliding module

Προαιρετικά
Optional

Μπάρα συγκράτησης.
Retaining bar.

Διαχωριστήρας.
Separator.

Ετικέτα.
Label.

11
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Συναρμολογούμενα ράφια
Modular shelving
34$
12
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Οργανώστε το χώρο όπως επιθυμείτε.

Η μεγάλη ευελιξία των συναρμολογούμενων ραφιών,
βοηθάει στην οργάνωση και βελτιστοποίηση
κάθε διαθέσιμου χώρου. Κατασκευασμένα από
ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου, με ράφια από
αλουμίνιο, από πολυαιθυλένιο, ή από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304, εγγυώνται να προσφέρουν διαρκή
ανθεκτικότητα ενάντια στη διάβρωση από το νερό
και την υγρασία, παρέχοντας υψηλά επίπεδα
υγιεινής. Στην πραγματικότητα, η ποιότητα των πιο
πάνω συναρμολογούμενων ραφιών IM 92 είναι
πιστοποιημένη από τα διεθνή πρότυπα NF και NSF.
Ο κομψός σχεδιασμός, η μεγάλη αντοχή φορτίου, η
ασυναγώνιστη σταθερότητα και η εύκολη και γρήγορη
συναρμολόγηση, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα, που σε συνδυασμό με την μεγάλη
γκάμα τυποποιημένων μεγεθών, κάνουν τα ράφια
άκρως προσαρμόσιμα, επιτρέποντας αρκετούς
συνδυασμούς, με ανάλογη σημαντική εξοικονόμηση
χώρου, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες πολλών
διαφορετικών εφαρμογών. Επιπλέον, με τη βοήθεια
του λογισμικού “Βελτιστοποίηση Ραφιών” -που είναι
εύκολο στη χρήση και μοιράζετε από την Italmodular
στους αντιπροσώπους της - χρειάζονται μόνο λίγα
λεπτά για να επιλέξετε τον συνδυασμό ραφιών που
ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας, προβάλλοντας τον
σε τρισδιάστατη απεικόνιση, σε συνδυασμό με τις
αντίστοιχες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία
της συμβούλευσης πινάκων και οι χρονοβόροι
χειροκίνητοι υπολογισμοί να ανήκουν πια στο
παρελθόν.

90÷260
kg

R
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Organize space as it best suits you.
The great versatility of this shelving system means
you can organize and optimize space in any room.
Made from anodized aluminium alloy with aluminium
or polyethylene shelves or AISI 304 stainless steel,
it is guaranteed to offer lasting stability against
corrosion by water and moisture and provide a high
standard of hygiene. In point of fact, the quality
of the IM 92 modular shelving is guaranteed
by the international marks NF and NSF. An elegant
design, high load capacity, unbeatable stability and
ease and speed of assembly are some of the features
that - together with the extensive choice
of standard sizes - make this shelving highly
adaptable, allowing for a great many combinations
and resulting in considerable space saving, meeting
the needs of numerous different applications.
Moreover, with the aid of “Shelving Optimization”
- an easy-to-use software that Italmodular issue
to their dealers - it takes just a few minutes to choose
the furnishing solution that best suits the desired
application by viewing the solution in 3D along with
the relevant estimate: all the hassle of consulting tables
and doing time-consuming calculations by hand
is now a thing of the past.

10
years
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Ιδανική λύση για διευθέτηση και οργάνωση
διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων.
Optimal solution for rationalizing
and organizing available storage space

Βασικοί τομείς εφαρμογής
Main fields of application
Βιομηχανίες τροφίμων
Food industry
Ψυκτικοί θάλαμοι
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Ξενοδοχεία
Hotel industry
Φαρμακοβιομηχανίες
Pharmaceutical industry
Νοσοκομεία
Hospitals
Έπιπλα γραφείου
Office furnishing
Αποθηκευτικοί χώροι
Storehouses
14

Ένα σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί
σε κάθε μέγεθος.

Εξαιτίας της μεγάλης του ευελιξίας, το παραπάνω σύστημα ραφιών
οργανώνει και βελτιστοποιεί τους διαθέσιμους χώρους σε πολλούς τομείς
εφαρμογής, ενώ η μεγάλη γκάμα των τυποποιημένων μεγεθών κάνει τα
ράφια άκρως προσαρμόσιμα, επιτρέποντας αρκετούς συνδυασμούς με
σημαντική εξοικονόμηση χώρου.

A system that can be tailored to any size.
With its great versatility, the system organizes and optimizes space
in many areas of application, while the extensive choice of standard
sizes makes the shelving highly adaptable, allowing for a great many
combinations and resulting in considerable space saving.

Εντυπωσιακή σταθερότητα και μεγάλη
αντοχή φορτίου.

Σταθερά και συμπαγή, δεν χρειάζονται καμία ειδική
συναρμολόγηση, ή στερέωση, ενώ είναι κατασκευασμένα
για μεγάλα φορτία με ελάχιστη κάμψη. Ένα ράφι μήκους
100 εκ. έχει δυνατότητα φόρτωσης περίπου 200 κιλών.

Impressive stability and high load capacity.
Εγγύηση εφόρου ζωής.

Κατασκευασμένα από
ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
πάχους 20 μικρά, με ράφια από
αλουμίνιο, από πολυαιθυλένιο,
ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304, εγγυώνται να προσφέρουν
διαρκή ανθεκτικότητα κατά τη
διάβρωση που μπορεί να
προκληθεί από το νερό και την
υγρασία.

Both stable and sturdy, they do not need any special
fastening or anchoring, while they are built to take heavy
loads with minimal bending. A 100cm shelf has a load
capacity of approx. 200 kg.

Guaranteed to last.
Made entirely from anodized
aluminium alloy 20 microns
thick with shelves made from
aluminium or polyethylene,
and in the AISI 304 stainless
steel version, it is guaranteed
to offer lasting stability against
corrosion by water and moisture.
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Ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα | Stainless steel shelf

Υψηλά πρότυπα υγιεινής.

Οι λείες και στρογγυλεμένες επιφάνειες,
τα κλειστά προφίλ και η πλήρης απουσία
κενών και ρωγμών όπου μπορεί να
συσσωρευτεί βρωμιά, αποδίδουν ένα
υψηλό επίπεδο υγιεινής.

Αλουμίνιο | Aluminum

Πολυαιθυλένιο | Polyethylene

High standard of hygiene.
The smooth, rounded surfaces, the closed
profiles and the total absence of gaps
and cracks in which dirt can lurk combine
to deliver a high standard of hygiene.

Gastronorm

Εναλλάξιμα ράφια.

Τα ράφια διατίθονται σε τρεις εκδόσεις - ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχος 20
μικρά, πολυαιθυλένιο και ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 - και έχουν αρκετά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: είναι εύκολα αφαιρέσημα, έχουν κομψό και
μοντέρνο σχεδιασμό και είναι εύκολο να καθαριστούν, καθιστώντας τα
πλήρως υγιεινομικά. Επιπλέον, τα ράφια με φάρδος 373mm και 577mm,
προσφέρουν τη δυνατότητα αντικατάστασης του ραφιού από δίσκους
Gastronorm.

Interchangeable shelves.
Shelves come in three versions - anodized aluminium 20 microns
thick, polyethylene and AISI 304 stainless steel - and have a number
of distinguishing traits: they are easy to remove, boast an elegant,
modern design and are easy to clean, making them thoroughly hygienic.
Moreover, with the 373mm and 577mm wide versions, you have the
option of replacing solid shelves and racks with Gastronorm containers.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specifications
(τιμές εκφρασμένες σε mm)
(values given in mm)

Λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό του
συστήματος ραφιών.

Γρήγορο και εύκολο στη χρήση, καθώς παρέχει τη
δυνατότητα παρουσίασης της συναρμολόγησης του
συστήματος ραφιών και της απεικόνισης του σε τρισδιάστατη
μορφή μαζί με τις σχετικές διαστάσεις.

Automatic composition calculation software.
Quick and easy to use, it enables you to put the composition
together and gives a 3D view of the solution along with the
relevant estimate.

Γρήγορη και απλή
συναρμολόγηση.

Η ακραία απλότητα και ταχύτητα
συναρμολόγησης, χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα της
Italmodular, επιτρέπει εύκολη και
γρήγορη τοποθέτηση χωρίς τη
χρήση ειδικών εργαλείων.

(Kg)

A (mm)

260

532

250

620

240

708

230

798

220

886

B (mm)

H (mm)

210

974

190

1062

373

1550

170

1152

475

1700

150

1240

577

2000

140

1330

120

1505

110

1682

100

1770

90

1858

80

1946

:
A:
B:
H:
N°:

N°

3 ÷ 13

Ωφέλιμο φορτίο ραφιού σε ευθεία | Linear shelf load capacity
Μήκος ραφιού | Shelf length
Φάρδος | Width
Ύψος | Height
Μέγιστος αριθμός ραφιών | Max. number of shelves

Προαιρετικά
Optional

Περιστρεφόμενη ρόδα Φ=100mm με ή
χωρίς φρένο
Locking and non-locking
swivel castor ø 100 mm.

Quick and simple to assemble.
The extreme simplicity and speed
of assembly achieved thanks to the
slot-together system patented by
Italmodular mean assembly
is straightforward and fast and
can be performed without the aid
of special tools.

Μπάρα από ανοξείδωτο ατσάλι Φ=15mm
για κρέμασμα αλλαντικών.
Stainless steel bar ø15 mm
for hanging cold meats.

Μπάρα συγκράτησης.
Retaining bar.

Διαχωριστήρας.
Separator.

Ετικέτα.
Label.
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Καρότσια
Trolleys
34$
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ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ.
Λειτουργική και ευέλικτη λύση προβολής.

Ένα καρότσι που έχει σχεδιαστεί για να εκθέτει και να
αποθηκεύει διάφορα είδη προϊόντων. Πρακτικό και
κομψό, για καλύτερη παρουσίαση κιβωτίων με φρούτα
και λαχανικά, μπουκαλιών κρασιού, καλάθια για ψωμί,
γλάστρες με λουλούδια κλπ. Είναι κατασκευασμένο
από ανοδιωμένο αλουμίνιο με δυνατότητα επιλογής
ραφιών από αλουμίνιο ή πολυαιθυλένιο και
χαρακτηρίζεται για την αντοχή, τη σταθερότητα,
την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητά του. Είναι
εξοπλισμένο με 4 γαλβανισμένες περιστρεφόμενες
ρόδες με φρένο, οι οποίες κάνουν ιδιαίτερα ασφαλή
και εύκολη τη μετακίνηση ακόμη και κατά τη
μεταφορά μεγάλου φορτίου. Εύκολο και γρήγορο
στη συναρμολόγηση, διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία
μεγεθών και προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε ανάγκη
παρουσίασης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ.
Σταθερή και άνετη μεταφορά.

Αυτό το καρότσι έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
για να μεταφέρει όλα τα είδη τροφίμων και άλλων
προϊόντων από το χώρο εκφόρτωσης στην αποθήκη.
Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο
κατάλληλο για τρόφιμα, διακρίνεται για την εξαιρετική
του αντοχή, σταθερότητα και πρακτικότητα. Οι
γαλβανισμένες και περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο,
κάνουν ιδιαίτερα ασφαλή και εύκολη τη μετακίνηση
ακόμη και κατά τη μεταφορά μεγάλου φορτίου. Με
κομψό σχεδιασμό και αθόρυβη λειτουργία, διατίθεται
σε μεγάλη ποικιλία τυποποιημένων μεγεθών με ράφια
κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους
20 μικρά ή από πολυαιθυλένιο, αντιπροσωπεύοντας
τη βέλτιστη λύση για την κάλυψη αναγκών σε
πολυάριθμες εφαρμογές.

80÷180
kg

R

!,

-20° ÷ +90°

DISPLAY TROLLEY.
Functional and versatile display solution.
A trolley designed to display and store all manner
of products. A practical, elegant system for putting
crates of fruit and vegetables, wine bottles, bread
baskets, trays of flowers etc. on best display. It comes
in anodized aluminium with a choice of aluminium
or polyethylene shelves and is characterized by
its strength, stability, practicality and lasting durability.
It features 4 galvanized steel locking swivel castors,
which make it particularly safe and easy to handle
even when carrying a full load. Quick and easy
to assemble, it can be supplied in a wide range
of sizes and can adapt to cater to any display need.

MODULAR TROLLEY.
Stable, practical handling.
This trolley has been designed and manufactured
to carry all manner of foodstuffs and other products
from the unloading area to the storeroom. It comes
in food-safe anodized aluminium and stands out
for its excellent strength, stability and practicality.
The galvanized steel locking swivel castors make it
particularly safe and easy to handle even when
carrying a full load. With an elegant design and quiet
operation, it comes in an extensive range of standard
sizes and has shelves made from anodized aluminium
20 microns thick or polyethylene, making this
the optimal solution to meet the needs of numerous
applications.

3
years

20 µm
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Η καλύτερη λύση για μεταφορά,
παρουσίαση, αποθήκευση.
Optimal solution for handling,
displaying, storing.

Ισχυρά και σταθερά.

Κατασκευασμένα να αντέχουν βαριά φορτία, με
ελάχιστη παραμόρφωση. Ένα ράφι 1152mm έχει
ωφέλιμο φορτίο 110 kg.

Strong and stable.
Built to take heavy loads with minimal bending.
A 1152 mm shelf has a 110 kg load capacity.

Προσαρμοσμένα να ικανοποιούν οποιαδήποτε
ανάγκη παρουσίασης.

Ένα πρακτικό και καλαίσθητο σύστημα που διατίθεται σε διαφορετικά
μεγέθη, εξοικονομώντας χώρο και βελτιώνοντας την παρουσίαση
κιβώτιων με φρούτα και λαχανικά, μπουκαλιών κρασιού, καλάθια
με ψωμί, γλάστρες με λουλούδια και αρκετές ακόμα δυνατότητες
παρουσίασης.

Adapts to meet any display need.

Βασικοί τομείς εφαρμογής
Main fields of application
Βιομηχανίες τροφίμων
Food industry
Ψυκτικοί θάλαμοι
Industrial refrigeration
Catering
Catering
Ξενοδοχεία
Hotel industry
20

A practical, elegant system in a wide range of available sizes for saving
space and putting crates of fruit and vegetables, wine bottles, bread
baskets and trays of flowers on best display, while it lends itself to many
other display solutions.

Εναλλάξιμα ράφια κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Διατίθονται σε δύο εκδόσεις, ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 20
μικρά και πολυαιθυλένιο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ευκολία
αφαίρεσης, κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός, εύκολος καθαρισμός,
εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υγιεινή καταλληλότητα για επαφή με
τρόφιμα.

Food-safe interchangeable shelves.
Shelves come in two versions - anodized aluminium 20 microns thick
and polyethylene - and have a number of distinguishing traits: they are
easy to remove, boast an elegant, modern design and are easy to clean,
making them thoroughly hygienic and thus food safe.

Τεχνικές προδιαγραφές
Technical specifications
(τιμές εκφρασμένες σε mm)
(values given in mm)

Καρότσια παρουσίασης
Display trolley

A (mm)

C (mm)

160

798

907

140

886

995

130

974

1083

120

1062

110

1152

100

1240

1349

90

1330

1439

80

1505

1614

(Kg)

Αθόρυβος, ασφαλής και
εύκολος χειρισμός ακόμα
και κατά τη μεταφορά
μεγάλου φορτίου.
Οι γαλβανισμένες
περιστρεφόμενες ρόδες με
φρένο, κάνουν το χειρισμό
ιδιαίτερα ασφαλή, εύκολο στη
χρήση και αθόρυβο, ακόμη
και όταν μεταφέρουν μεγάλο
φορτίο.

Quiet, safe and easy
to handle even when
carrying a full load.
The galvanized steel locking
swivel castors make it
particularly safe, easy to handle
and quiet even when carrying
a full load.

B (mm)

D (mm)

1171

450

500

1261

560

600

B (mm)

D (mm)

N°

3÷5

Συναρμολογούμενα
καρότσια
Modular trolley

A (mm)

C (mm)

180

708

817

160

798

907

140

886

995

373

418

130

974

1083

475

520

120

1062

1171

577

622

110

1152

1263

(Kg)

:
A:
B:
C:
D:
N°:

N°

2÷6

Ωφέλιμο φορτίο ραφιού | Shelf load capacity
Μήκος ραφιού | Shelf length
Φάρδος | Width
Συνολικό μήκος | Overall length
Συνολικό φάρδος | Overall width
Μέγιστος αριθμός ραφιών | Max. number of shelves

Προαιρετικά
Optional

Μπάρα συγκράτησης.
Retaining bar.

Διαχωριστήρας.
Separator.

Ετικέτα.
Label.
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Πιστοποιητικά | Certifications
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4$
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Σήμα NF για την υγιεινή των τροφίμων
χορηγείται από:
111, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F - 
Αυτό το σήμα πιστοποιεί ότι το προϊόν
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το
πρότυπο NF 031
Πιστοποιεί ότι:
- Το προϊόν είναι κατάλληλο όσον αφορά
την υγιεινή

Συσκευασία
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή
προστασία των προϊόντων και η
βελτιστοποίηση του χώρου κατά τη φόρτωση
και αποθήκευση, οι κολόνες και τα ράφια
του συστήματος IM92 είναι συσκευασμένα
ξεχωριστά με προστατευτικό χαρτόνι και
περιτύλιγμα με τη χρήση θερμότητας,
προσφέροντας επιπλέον εγγύηση για την
ακεραιότητα του προϊόντος.

NF Food Hygiene Label assigned by:
AFAQ-AFNOR CERTIFICATION
11, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex - F This label certifies that the product is
manufactured in accordance with norm NF 031
It certifies that:
- The product is suitable in terms of hygiene

Packaging
To ensure products get the best possible
protection and to optimize space during
shipment and storage, the sides and shelves
of the IM92 system are packed separately with
cardboard protectors and shrink-wrapped.
Extra assurance that the product will arrive
undamaged.

Χορηγείται από NSF INTERNATIONAL P.O. BOX
130140ANN ARBOR MICHIGAN 48113 0140
U.S.A.
Αυτό το σήμα πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει
κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες NSF ANSI
&RVC 02.
Πιστοποιεί ότι:
- Το προϊόν είναι κατάλληλο όσον αφορά την υγιεινή
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη και
προκαθορισμένη χρήση
- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
είναι μη τοξικά και κατάλληλα για χρήση και
αποθήκευση τροφίμων
- Το προϊόν ελέγχεται κάθε χρόνο για να
εξασφαλισθεί ότι εξακολουθεί να πληρεί τις
παραπάνω προδιαγραφές
- Επιτρέπεται η άμεση επαφή των τροφίμων στα
ράφια αλουμινίου
Assigned by NSF INTERNATIONAL P.O. BOX
130140ANN ARBOR MICHIGAN 48113 0140
U.S.A.
This label certifies that the product is manufactured
in accordance with NSF ANSI & RVC 02 norms.
It certifies that:
- The product is suitable in terms of hygiene
- The product is suitable for the uses stated
- The materials used in manufacture are non-toxic
and suitable for use in food handling and storage
- The product is checked every year to ensure it
continues to meet the above norms
- Direct food contact with aluminium grids

Εγγύηση | Warranty
Η εγγύηση περιορίζεται σε αντικείμενα που
παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώματα
ή διάβρωση από το νερό και την υγρασία.
Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημίες που
προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση και / ή
απροσεξία από το χρήστη, από υπερφόρτωση,
από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, από χρήση
χημικών ουσιών, από οξέα και αλάτι. Η εγγύηση
δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά ανταλλακτικών
και την εργασία του τεχνικού προσωπικού που
μπορεί να χρειασθεί.
Warranty coverage is limited to parts showing
defects in materials and workmanship or
affected by corrosion by water and moisture.
The warranty shall not be valid for damage
caused by improper use and/or carelessness
by the user, by overloading, by atmospheric
agents, by the use of chemicals, acids and salt.
The warranty does not include the shipping
of spare parts and the labour of technical
personnel whose work may be required.
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:
Authorized dealer:

modular storage solutions

26025 Pandino (CR) Italy
Via De Gasperi, 25
Tel. +39 0373 970296 / 970184
Fax +39 0373 970329
www.italmodular.com
info@italmodular.com

Φραντζή 3 Περιστέρι
12132, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210-5711858 - Fax 210-5771575
www.asimakopoulos.co.gr
asimakopoulos.co@otenet.gr

