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Διαφανή δοχεία τροφίμων polycarbonate
Transparent polycarbonate food containers
4564703 182615CW135 83,3lt 46 x 66 x 38cm 95,71€
pack: 1

Διαφανή δοχεία τροφίμων polycarbonate
Transparent polycarbonate food containers
4564708 182612CW135 64,4lt 46 x 66 x 30cm 68,54€
pack: 1

Διαφανή δοχεία τροφίμων polycarbonate
Transparent polycarbonate food containers
4564700 18263CW135 18,9lt 46 x 66 x9cm 38,65€
pack: 1

Διαφανή δοχεία τροφίμων polycarbonate
Transparent polycarbonate food containers
4564702 18269CW135 49,2lt 46 x 66 x 23cm 55,94€
pack: 1

Kαπάκι επίπεδο / Flat lid
4564720 1826CCW135 45,7 x 66 cm 23,67€
pack: 1

Kαπάκι επίπεδο / Flat lid
4564720 1826CCW135 45,7 x 66 cm 23,67€
pack: 1

Kαπάκι επίπεδο / Flat lid
4564720 1826CCW135 45,7 x 66 cm 23,67€
pack: 1

Kαπάκι επίπεδο / Flat lid
4564720 1826CCW135 45,7 x 66 cm 23,67€
pack: 1

+99°C-40°C
Διαφανή δοχεία τροφίμων polycarbonate
Transparent polycarbonate food containers
4564701 18266CW135 33,1lt 46 x 66 x15cm 42,60€
pack: 1

Kαπάκι επίπεδο / Flat lid
4564720 1826CCW135 45,7 x 66 cm 23,67€
pack: 1

Δοχείο στραγγίσματος / Colander 
4564740 1826CLRCW135 46 x 66 x 12,7cm 39,08€
pack: 1
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CAMSQUARE® ΔΟΧΕΙΑ πολυκαρβονικά
Χρησιμοποιείστε το χώρο σας αποτελεσματικά. Το διαφανές πολυκαρβουνικό σας βοη-
θά να εντοπίσετε με μια ματιά τα υλικά που έχετε αποθηκεύσει. Οι έγχρωμες διαβαθμί-
σεις βοηθούν στη γρήγορη διαχείριση αποθεμάτων. Υλικό: Δύσθραυστο πολυκαρβονικό.  

Use your space effectively. Clear polycarbonate provides product visibilty for at a glance 
inventory management. The colored measurements provide quick inventory management. 
Material: Unbreakable Polycarbonate. 

Tετράγωνo διάφανo δοχείo τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563006 22SFSCW135 20,8lt 25,6 x 31 x 40cm 30,13€
pack: 1

Tετράγωνο διάφανο δοχείο τροφίμων 
Square clear polycarbonate food container
4563005 18SFSCW135 17,2lt 25,6 x 31 x 32cm 25,18€
pack: 1

Tετράγωνα διάφανα δοχεία τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563004 12SFSCW135 11,4lt 25,6 x 31 x 21cm 16,08€
pack: 1
Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Tετράγωνo διάφανo δοχείo τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563003 8SFSCW135 7,6lt 21,5x21,5x23cm 13,10€
pack: 1

Tετράγωνo διάφανo δοχείo τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563001 4SFSCW135 3,8lt 18,5x18,5x18,7cm 7,64€
pack: 1

Tετράγωνo διάφανo δοχείo τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563000 2SFSCW135 1,9lt 18,5x18,5x10cm 5,00€
pack: 1

Tετράγωνo διάφανo δοχείo τροφίμων 
Square clear polycarbonate food containers
4563002 6SFSCW135 5,7lt 21,5x21,5x18,5cm 11,03€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563031 SFC2452 πράσινο/green 1,66€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563031 SFC2452 πράσινο/green 1,66€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563032 SFC6451 κόκκινο/red 2,32€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563032 SFC6451 κόκκινο/red 2,32€
pack: 1

+99°C-40°C
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Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563033 SFC12453 μπλε/blue 3,01€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563031 SFC2452 πράσινο/green 1,66€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563031 SFC2452 πράσινο/green 1,66€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563032 SFC6451 κόκκινο/red 2,32€
pack: 1

Kαπάκι  / Lid
4563032 SFC6451 κόκκινο/red 2,32€
pack: 1

CAMSQUARE® ΔΟΧΕΙΑ πολυπροπυλενίου
Χρησιμοποιείστε το χώρο σας αποτελεσματικά. Το ημιδιαφανές πολυπροπυλένιο σας βοηθά 
να εντοπίσετε με μια ματιά τα υλικά που έχετε αποθηκεύσει. Οι έγχρωμες διαβαθμίσεις σας 
βοηθούν στο εύκολο ταίριασμα δοχείων και καπακιών. Υλικό: Πολυπροπυλένιο. 

Use your space effectively. Transulent polypropylene provides some product visibilty for at a 
glance inventory management. The colored measurements help you combine lids with boxes. 
Material: Polypropylene.

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563017 22SFSPP190 20,8lt 25,6 x 31 x 40cm 26,56€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square  polypropylene food containers
4563016 18SFSPP190 17,2lt 25,6 x 31 x 32cm 21,56€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563015 12SFSPP190 11,4lt 25,6 x 31 x 21cm 15,85€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563014 8SFSPP190 7,6lt 21,5x21,5x23cm 11,23€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563012 4SFSPP190 3,8lt 18,5x18,5x18,7cm 7,65€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563011 2SFSPP190 1,9lt 18,5x18,5x10cm 5,56€
pack: 1

Tετράγωνo ημιδιαφανές δοχείo τροφίμων 
Square polypropylene food containers
4563013 6SFSPP190 5,7lt 21,5x21,5x18,5cm 9,48€
pack: 1
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GN ΔΟΧΕΙΑ πολυκαρβονικά
Διαφανή, ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση 
GN polycarbonate δοχεία. Σχεδιασμένα με 
ακρίβεια πληρούν τις προδιαγραφές του 
προτύπου CEN Gastronom EN 631-1. Στοι-
βάζονται εύκολα χωρίς να κολλάνε μεταξύ 
τους. Οι μετρικές διαβαθμίσεις χαρίζουν ευ-
κολία στην καταμέτρηση. 

Transparent, durable and ease to use GN 
polycarbonate pans. They are designed with 
precision, according to the CEN Gastronom 
EN 631-1. They stack neatly without wedging 
or sticking. The metric graduations assist an 
easy inventory management. 

GN1/1
32,5x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4564400 6,5cm 8,5lt 8,16€
4564401 10cm 13lt 10,36€
4564402 15cm 19,5lt 12,66€
4564403 20cm 25,6lt 16,14€

*4564441

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ. για δοχείο 4564402

Collander 12,7cm 
for container 4564402

21,89€

4564404 Σχάρα / Drain shelf 8,17€

4564501 Kαπάκι με λαβή
Lid with handle 6,96€

4565050 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 5,48€

*4564504
Αεροστεγές καπάκι 

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

24,15€

- Kαπάκι σπαστό με εγκοπή
Νotched fliplid -

pack: 1

GN1/2
32,5x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4564407 6,5cm 3,9lt 4,60€
4564408 10cm 5,9lt 5,83€
4564409 15cm 8,9lt 7,55€
4564410 20cm 11,7lt 9,21€

*4564428

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ. για δοχείο 4564409

Collander 12,7cm 
for container 4564409

12,64€

4564411 Σχάρα / Drain shelf 2,36€

4564522 Kαπάκι με λαβή
Lid with handle 3,45€

4565051 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 3,37€

*4564526
Αεροστεγές καπάκι

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

17,93€

*4564528 Kαπάκι σπαστό με εγκοπή
Νotched fliplid 11,08€

pack: 1

GN1/3
32,5x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4564412 6,5cm 2,4lt 3,52€
4564413 10cm 3,6lt 4,57€
4564414 15cm 5,3lt 5,65€
4564415 20cm 6,9lt 7,16€

*4564430

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ. για δοχείο 4564414

Collander 12,7cm 
for container 4564414

9,46€

4564416 Σχάρα / Drain shelf 1,40€

4564531 Kαπάκι με λαβή
Lid with handle 2,48€

4565052 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 2,96€

*4564536
Αεροστεγές καπάκι

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

12,31€

- Kαπάκι σπαστό με εγκοπή
Νotched fliplid -

pack: 1
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GN1/9
17,6x10,8cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4564425 6,5cm 0,57lt 1,46€
4564426 10cm 0,85lt 1,72€

- 15cm - -
- 20cm - -

-

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ.για δοχείο 4564423

Collander 12,7cm 
for container 4564423

-

- Σχάρα / Drain shelf 1,09€

4564561 Kαπάκι xωρίς  λαβή
Lid without handle 1,09€

4565030 Eύκαπτο καπάκι
Seal cover 2,09€

-
Αεροστεγές καπάκι

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

-

-
Kαπάκι σπαστό με εγκοπή

Νotched fliplid 
polyethylene

-

pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4564421 6,5cm 1lt 2,09€
4564422 10cm 1,5lt 2,58€
4564423 15cm 2,2lt 3,20€

- 20cm - -

*4564432

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ. για δοχείο 4564423

Collander 12,7cm 
for container 4564423

6,52€

4564424 Σχάρα / Drain shelf 0,78€

4564551 Kαπάκι με λαβή
Lid with handle 1,21€

4565054 Eύκαπτο καπάκι
Seal cover 2,19€

*4564556
Αεροστεγές καπάκι

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

10,05€

-
Kαπάκι σπαστό με εγκοπή

Νotched fliplid 
polyethylene

-

pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*4564417 6,5cm 1,7lt 3,11€
4564418 10cm 2,5lt 3,61€
4564419 15cm 3,7lt 4,76€

- 20cm - -

-

Δοχείο στραγγίσματος 
12,7εκ. για δοχείο 4564423

Collander 12,7cm 
for container 4564423

-

4564420 Σχάρα / Drain shelf 2,94€

4564541 Kαπάκι με λαβή
Lid with handle 1,84€

4565053 Eύκαπτο καπάκι
Seal cover 2,41€

-
Αεροστεγές καπάκι

Grip lid with molded-in 
polyurethane gasket

-

-
Kαπάκι σπαστό με εγκοπή

Νotched fliplid 
polyethylene

-

pack: 1

 

+99°C-40°C
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GN1/9
17,6x10,8cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565065 6,5cm 0,57lt 1,68€
4565015 10cm 0,85lt 2,07€

- 15cm - -
- 20cm - -

4565020 Σχάρα / Drain shelf 1,29€

4565030 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 2,09€

pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565064 6,5cm 1lt 1,30€
4565012 10cm 1,5lt 1,50€
4565013 15cm 2,2lt 2,01€

- 20cm - -
4565014 Σχάρα / Drain shelf 1,68€

4565054 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 2,19€

pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565063 6,5cm 1,7lt 2,09€
4565009 10cm 2,5lt 2,19€
4565010 15cm 3,7lt 2,88€

- 20cm - -
4565011 Σχάρα / Drain shelf 2,54€

4565053 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 2,41€

pack: 1

GN1/3
32,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565062 6,5cm 2,4lt 2,25€
4565006 10cm 3,6lt 2,76€
4565007 15cm 5,3lt 3,57€

- 20cm - -
4565008 Σχάρα / Drain shelf 3,14€

4565052 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 2,96€

pack: 1

GN1/2
32,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565061 6,5cm 3lt 2,92€
4565003 10cm 5,9lt 3,67€
4565004 15cm 8,9lt 4,65€
4565042 20cm 11,7lt 5,74€
4565005 Σχάρα / Drain shelf 3,30€

4565051 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 3,37€

pack: 1

GN1/1
32,5x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

4565060 6,5cm 8,5lt 4,83€
4565000 10cm 13lt 6,06€
4565001 15cm 19,5lt 7,75€
4565040 20cm 25,6lt 10,07€
4565002 Σχάρα / Drain shelf 6,99€

4565050 Eύκαμπτο καπάκι
Seal cover 5,48€

pack: 1

GN ΔΟΧΕΙΑ πολυπροπυλενίου
Τα δοχεία GASTRONORM από πολυπρο-
πυλένιο είναι μια οικονομική επιλογή για την 
αποθήκευση τροφίμων. Πληρούν τις προ-
διαγραφές του προτύπου CEN Gastronom 
standard EN 631-1 και παράγονται από υλι-
κό εγκεκριμένο από το FDA (Oργανισμός 
Τροφίμων & Φαρμάκων).

The GASTRONORM food pans of 
polypropylene are an economical choice 
for storage. They also have high chemical 
resistance. They fully conform to CEN 
Gastronom standard EN631-1 and are made 
of FDA approved material.

 

GN1/2

GN1/1

GN1/4

GN1/6

GN1/3
+70°C-40°C
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GN1/9
17,6x10,8cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 6,5cm - -
6245610 10cm 0,8lt 3,70€

- 15cm - -

6242619 Καπάκι / Lid 1,85€
pack: 1

GN1/3
32,5x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 6,5cm - -
6245635 10cm 3,5lt 5,00€
6245650 15cm 5lt 6,65€

6242613 Καπάκι / Lid 2,95€
pack: 1

GN2/3
32,5x35cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 6,5cm - -
6245680 10cm 8lt 8,85€
6245612 15cm 12lt 10,80€

6242623 Καπάκι / Lid 4,40€
pack: 1

GN1/2
32,5x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

6242541 6,5cm 4lt 6,05€
6242560 10cm 6lt 7,40€
6242575 15cm 7,5lt 8,20€

6242512 Καπάκι / Lid 3,95€
pack: 1

GN1/1
32,5x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH 

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

   6245670 6,5cm 7lt 13,65€
   6245613 10cm 13lt 16,20€
   6245618 15cm 17lt 17,90€
*6242629 Σχάρα / Drain shelf 8,85€
   6242611 Καπάκι / Lid 10,80€

pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 6,5cm - -
6245615 10cm 1,5lt 3,85€
6245620 15cm 2lt 3,95€

6242616 Καπάκι / Lid 2,35€
pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH 

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 6,5cm - -
6245625 10cm 2,5lt 4,85€
6245630 15cm 3,5lt 5,00€

6242565 Καπάκι / Lid 2,75€
pack: 1

GN ΔΟΧΕΙΑ πολυπροπυλενίου

Πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό, Απόλυτα ασφαλές για φύλαξη τροφίμων. Ιδανικό για αποθή-
κευση και προετοιμασία. Το καπάκι κλείνει αεροστεγώς. 
YΓΙΕΙΝΗ: Σχήμα για εύκολη αποστράγγιση και στέγνωμα. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Βέλτιστη αποθήκευση ( διαστάσεις GN από 1/1 έως 1/9) στα ράφια ψυ-
κτικών θαλάμων. 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Εύκολη αναγνώριση περιεχομένου. Διαβάθμιση χωρητι-
κότητας 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ: Τα καπάκια κλείνουν αεροστεγών. Ανθεκτικό στα χτυπήματα και 
τα θερμικά σοκ (εκτός αν η θερμοκρασία είναι υπό το μηδέν).

Fully recyclables material and food safe.  Ideal for storing and preserving,  With  air tight lid. 
HYGIENE: Shape for easy drainage and drying.
STORAGE: Optimised layout (gastronorm formats from GN1/1 to GN1/9) on storage 
shelves in cold stores.
ERGONOMICS AND DESIGN: Easy to see contents. Graduation of capacity.
SECURITY AND RESISTANCE: Lids provide airtight seal. Resistant if dropped or subject to 
shocks (unless temperature below zero).

 

+100°C-20°C
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Ευκολία στη στοίβαξη κατά την αποθήκευ-
ση (δεν κολλάνε μεταξύ τους, εξοικονόμηση 
χώρου).

Removes stacking problems in storage (e.g.: 
no sticking, space saving): upright shape with 
stacker.

Ενισχυμένες γωνίες και άκρες για ελα-
χιστοποίηση λυγίσματος σε περίπτωση 
πτώσης ή χτυπήματος 

Reinforced corners and edges to reduce 
buckling in the event of falls or impacts.

GN ΔΟΧΕΙΑ  S/S 18/10

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (πάχος 
από 0,7-0,8mm) 

Optimized life-time (thickness from 
7/10th to 8/10th).

Υψηλή αισθητική για εστιατόρια self 
service, σχέδιο στην άκρη περιμετρικά. 

Optimized aesthetics for self-serve 
restaurants: design of the rib.

Εύκολο πιάσιμο των δοχείων κατά 
την χρήση: διαχωρισμός των στοι-
βαγμένων δοχείων, όταν βγαίνουν 
από τον φούρνο, στα τρόλεϊ, μέσα 
σε bain marie κτλ.

Easy grip of containers: when 
handling (separation of containers, 
coming out of the oven, trolleys 
etc.), in bain-marie.Ενισχυμένες γωνίες: δεν δημιουργούνται 

προβλήματα χειρισμού κατά την τοποθέτη-
ση των gastronorm σε τρόλλευ μεταφοράς 
και σε φούρνους.

Reinforced corners: remove the handling 
problems with racking trolleys and in ovens.

GN2/1
65x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*6247403 2cm 6,5lt 32,13€
*6247404 4cm 12lt 43,07€
*6247405 5,5cm 16,5lt 43,92€
*6247406 6,5cm 19lt 44,87€
*6247407 10cm 29lt 54,99€
*6247408 15cm 43lt 96,30€
*6247416 20cm 58lt 110,70€

- 25cm - -

*6247480 Kαπάκι / Lid 33,30€
pack: 1

GN1/1
32,5x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*6247444 2cm 3lt 14,18€
*6247445 4cm 5,8lt 16,20€
*6247446 5,5cm 6,7lt 16,79€
   6247447 6,5cm 9lt 17,28€
*6247448 10cm 13,5lt 21,78€
*1757415 15cm 20lt 33,66€
*6247450 20cm 28lt 67,28€

- 25cm - -

*6247481 Kαπάκι / Lid 14,13€
pack: 1

GN2/4
16,2x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
*1755466 4cm 2,5lt 23,63€

- 5,5cm - -
*6247409 6,5cm 4lt 23,63€
*6247410 10cm 6,2lt 32,85€
*6247572 15cm 9lt 49,91€

- 20cm - -
- 25cm - -

*6247484 Kαπάκι / Lid 14,90€
pack: 1
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GN2/3
32,5x35,4cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
1758686 4cm 3,5lt 15,84€

- 5,5cm - -
*6247427 6,5cm 5,5lt 17,55€
*6247428 10cm 8,7lt 23,22€
*6247429 15cm 13lt 38,70€
*6247419 20cm 16,7lt 54,27€

- 25cm - -

*6247482 Kαπάκι / Lid 14,13€
pack: 1

GN1/9
17,6x10,8cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*6247434 6,5cm 0,6lt 13,68€
*6247422 10cm 0,8lt 20,43€

- 15cm - -
- 20cm - -
- 25cm - -

*6247488 Kαπάκι / Lid 8,55€
pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*6247457 6,5cm 1lt 10,22€
*6247458 10cm 1,7lt 12,92€
*6247459 15cm 2,2lt 15,80€
*6247460 20cm 3lt 27,05€

- 25cm - -

*6247487 Kαπάκι / Lid 8,42€
pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
*6247451 4cm 1,1lt 11,43€
*6247452 5,5cm 1,5lt 11,61€
*6247453 6,5cm 1,7lt 11,84€
*6247454 10cm 2,5lt 14,49€
*6247455 15cm 4lt 18,72€
*6247456 20cm 5,2lt 31,59€

- 25cm - -

*6247486 Kαπάκι / Lid 8,64€
pack: 1

GN1/3
32,5x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
*6247437 4cm 1,6lt 11,88€
*6247438 5,5cm 2,1lt 11,97€
*6247439 6,5cm 2,5lt 11,97€
*6247440 10cm 3,7lt 16,25€
*1757445 15cm 5,7lt 22,95€
*6247442 20cm 7,5lt 32,85€
*6247443 25cm 10lt 81,86€

*6247485 Kαπάκι / Lid 8,73€
pack: 1

GN1/2
32,5x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*6247462 2cm 1,2lt 10,40€
*6247435 4cm 2,5lt 11,30€
*6247463 5,5cm 3,3lt 12,15€
*6247430 6,5cm 4lt 12,38€
*6247431 10cm 6,2lt 16,07€
*6247432 15cm 9lt 25,25€
*6247433 20cm 12lt 46,31€

- 25cm - -

*6247483 Kαπάκι / Lid 9,68€
pack: 1
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GN2/3
32,5x35,4cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*3446661 2cm 1,7lt 14,06€
*3446662 4cm 3,1lt 18,44€

- 5,5cm - -
*3446663 6,5cm 5,6lt 20,98€
*3446664 10cm 8,8lt 25,59€
*3446665 15cm 13,2lt 36,36€
*3446666 20cm 18,3lt 48,26€

*3440441 Kαπάκι / Lid 16,04€
pack: 1

GN1/3
32,5x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3445554 6,5cm 2,5lt 11,57€
*3440464 10cm 3,8lt 15,05€
*3445555 15cm 5,6lt 23,00€

- 20cm - -

*3440475 Kαπάκι / Lid 9,64€
pack: 1

GN1/2
32,5x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3441179 6,5cm 4,1lt 14,20€
*3445553 10cm 6,1lt 18,48€
*3440450 15cm 9,1lt 22,91€

- 20cm - -

*3440460 Kαπάκι / Lid 10,91€
pack: 1

GN2/1
65x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3441177 6,5cm 18,8lt 42,42€
*3440402 10cm 28,9lt 52,49€
*3440403 15cm 43,1lt 64,53€

- 20cm - -

- Kαπάκι / Lid -
pack: 1

GN1/1
32,5x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

*3445550 2cm 2,8lt 16,09€
*3440236 4cm 5,1lt 18,06€
*3440418 5,5cm 7lt 19,38€
*3440419 6,5cm 8,3lt 20,13€
*3440420 10cm 14,2lt 26,62€
*3445552 15cm 20,2lt 34,85€
*3440237 20cm 26lt 42,14€

*3440440 Kαπάκι / Lid 18,77€
pack: 1

GN2/4
16,2x53cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3444051 6,5cm 4lt 19,85€
*3444001 10cm 6lt 24,74€
*3444002 15cm 10lt 33,16€

- 20cm - -

- Kαπάκι / Lid -
pack: 1

Ενισχυμένες άκρες / Reinforced edges

Ειδικά διαμορφωμένο σώμα δοχείου για μέγιστη 
χωρητικότητα & ευκολία καθαρισμού

Radius specially designed for: + capacity + 
cleaning
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GN1/1
32,5x53cm

  Kαπάκι / Lid     

*3440361 P1100P1

9,03€
*3440362 P1100P2
*3440363 P1100P3
*3440364 P1100P4
*3440365 P1100P5

pack: 1

GN1/2
32,2x26,5cm

Kαπάκι / Lid

*3440366 P1200P1

5,50€
*3440367 P1200P2
*3440368 P1200P3
*3440369 P1200P4
*3440370 P1200P5

pack: 1

GN1/3
32,2x17,6cm

Kαπάκι / Lid

*3440371 P1300P1

4,70€
*3440372 P1300P2
*3440373 P1300P3
*3440374 P1300P4
*3440375 P1300P5

pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

Kαπάκι / Lid

*3440376 P1400P1

3,90€
*3440377 P1400P2
*3440378 P1400P3
*3440379 P1400P4
*3440380 P1400P5

pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

Kαπάκι / Lid

*3440381 P1600P1

3,48€
*3440382 P1600P2
*3440383 P1600P3
*3440384 P1600P4
*3440385 P1600P5

pack: 1

GN1/9
17,6x10,8cm

Kαπάκι / Lid

*3440386 P1900P1

3,01€
*3440387 P1900P2
*3440388 P1900P3
*3440389 P1900P4
*3440390 P1900P5

pack: 1

GN1/6
16,2x17,6cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3445558 6,5cm 1lt 10,07€
*3445559 10cm 1,6lt 12,04€
*3440493 15cm 2,2lt 18,25€

- 20cm - -
*3445562 Kαπάκι / Lid 6,35€

pack: 1

GN1/4
16,2x26,5cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3445556 6,5cm 1,7lt 10,30€
*3440478 10cm 2,8lt 13,08€
*3445557 15cm 4,1lt 18,48€

- 20cm - -
*3445561 Kαπάκι / Lid 7,62€

pack: 1

 

 

Ειδικά σχεδιασμένο 
καπάκι που ταιριάζει 

απόλυτα στα 
ανοξείδωτα δοχεία

Flaps to fit with 
GN inox

Καπάκι polinorm

Polinorm lid

Ανοξείδωτο δοχείο
Steel container

GN1/9
17,6x10,8cm

ΒΑΘΟΣ
DEPTH

ΛΙΤΡΑ
LITRE

ΤΙΜΗ
PRICE

- 2cm - -
- 4cm - -
- 5,5cm - -

*3441199 6,5cm 0,6lt 7,34€
*3445560 10cm 0,8lt 10,91€

- 15cm - -
- 20cm - -

*3445563 Kαπάκι / Lid 5,60€
pack: 1

® Πατενταρισμένο καπάκι
® Paterned lid
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Τα τρόλλεϋ φύλαξης πρώτων υλών της Cambro είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν κάτω από 
πάγκους εργασίας για να αποθηκεύονται σε μεγάλη ποσότητα ξηρά υλικά. Το σώμα του κά-
δου είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, εγκεκριμένο από τον οργανισμό τροφίμων 
και φαρμάκων FDA. Τα καπάκια από πολυκαρβουνικό είναι διάφανα για να αναγνωρίζονται 
τα περιεχόμενα. Το λείο εσωτερικό και εξωτερικό είναι εύκολο στον καθαρισμό. 

The trolleys for keeping raw materials of Cambro are designed to fit under standard work 
tables, in order to allow the storage of a large quantity of dry ingredients. The bin is made 
of polyethylene, approved from FDA. The lids from polycarbonate resin are transparent in 
order to help you recognize the content. Its smooth interior and exterior are easy to clean.

Tρόλλεϋ φύλαξης τροφίμων / Ingredient bin
4565300 IBS27148 102lt 42x75x71cm 340,08€
pack: 1

Tρόλλεϋ φύλαξης τροφίμων / Ingredient bin
4565312 IBS20148 81lt 33x75x71cm 331,25€
pack: 1

Tρόλλεϋ φύλαξης-πλυσίματος-μεταφοράς τροφίμων 
Ingredient bin for storing - washing - transporting
*4565399 CC32148 121lt 56x61x58,5cm 526,15€
pack: 1

Tρόλλεϋ φύλαξης τροφίμων / Ingredient bin
*4565302 IBS37148 140lt 55x75x71cm 360,87€
pack: 1

Χωρητικότητα ζάχαρη / Capacity sugar: 77kg
Χωρητικότητα αλεύρι / Capacity flour: 63kg

Χωρητικότητα ζάχαρη / Capacity sugar: 103kg
Χωρητικότητα αλεύρι / Capacity flour: 68kg

Χωρητικότητα ζάχαρη / Capacity sugar: 143kg
Χωρητικότητα αλεύρι / Capacity flour: 102kg
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t• Υποστήριξη αποθήκευσης για ψυκτικούς θαλάμους. 

•  Αποτελείται από 9 τετράγωνα χρώματος κεραμιδί. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Διάτρητη με περιμετρικό χείλος. 
•  Μέγιστο βάρος φόρτωσης σε περίπτωση μετακίνησης της παλέτας: 1τόνος.
• Μέγιστο βάρος φόρτωσης σε στατική κατάσταση: 1,5τόνος

• Storage support for walk-in refrigerators, laboratories, etc. 
• 9 blocks, colour red brown. High-density polyethylene. 
• Perforated upper pallet with rim. 
• Dynamic load: 500kg - 1ton.
• Static load: 1ton - 1,5 ton. 

Παλέτα αποθήκευσης / Packpal pallet
*1753210 532101 5,9kg 120 x 80 x 14,7 cm 50,90€
pack: 1

Παλέτα στοίβαξης με εγκοπές (γκρι - max. φορτίο 680 κιλών)
Slotted dunnage rack (grey - max. load capacity 680kg)
*4565508 DRS300480 30 x 53,3 x 76 cm 213,23€
*4565511 DRS360480 30 x 53,3 x 91,5cm 230,77€
pack: 1

Παλέτα στοίβαξης με εγκοπές (γκρι - max. φορτίο 1360 κιλών)
Slotted dunnage rack (grey - max. load capacity 1360kg)
*4565513 DRS480480 30 x 53,3 x 122 cm 276,00€
*4565515 DRS600480 30 x 53,3 x 152,5cm 316,62€
pack: 1

•  Κρατήστε τα παγωμένα, κρύα ή ξηρά απο-
θηκευμένα τρόφιμα σε ασφαλή απόσταση 
30,5cm από το πάτωμα. 

•  Η μονοκόμματη κατασκευή και τα ανθεκτι-
κά πόδια παρέχουν δύναμη και σταθερό-
τητα.

•  Το προπυλένιο για βαριά χρήση είναι ασφα-
λές για χρήση έως -38˚C, δεν θα σκουριά-
σει, διαβρωθεί ή λυγίσει. 

•  Η διάτρητη επιφάνεια επιτρέπει στον αέρα 
να κυκλοφορήσει γύρω από τα τρόφιμα. 

•  Keep frozen, cold or dry inventory 30,5cm 
safely off the floor. 

•  One piece construction and sturdy legs 
provide stength and stability.

•  Heavy duty polypropylene is safe to -38ºC 
and will not rust, corrode or bent. 

•  Slotted tops for maximum air circulation 
around perishable products. 
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®

BASICS PLUS SERIES PREMIUM SERIES

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / BEST PRACTICES

Επιμόλυνση: 
Η σκόνη, το λίπος και οι διαρροές 
τροφίμων που παραμένουν στα ράφια 
μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο για 
επιβλαβή βακτήρια, θέτοντας σε κίνδυνο τα 
αποθηκευμένα τρόφιμα. Τα σκουριασμένα 
ράφια καθαρίζονται εξαιρετικά δύσκολα και 
μετατρέπονται σε εκκολαπτήριο επικίνδυνων 
μικροβίων, υπονομεύοντας την ποιότητα των 
αποθηκευμένων τροφίμων.

Cross-Contamination: 
Dust, grease and food spills left on shelving 
can harbor harmful bacteria, putting stored 
food at risk. Rusty shelving is impossible to 
clean and becomes a breeding ground for 
dangerous microbes, compromising stored 
food quality.

  •  Διατηρήστε καθαρά τα ράφια για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μικροβίων και τη 
μόλυνση των αποθηκευμένων προϊόντων.

  •  Σκουπίστε γρήγορα τις διαρροές πάνω και κάτω από τα ράφια.
    •  Στους χώρους αποθήκευσης και στους καταψύκτες χρησιμοποιήστε ράφια που δεν 

σκουριάζουν και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
    •  Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. από το έδαφος για να 

αποτρέψετε τη μόλυνση από τα παράσιτα και τους ρύπους των δαπέδων.
  •  Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά τμήματα αποθήκευσης για το κρέας, το ψάρι, τα 

γαλακτοκομικά και τα οπωροκηπευτικά. 

 • Keep shelving clean to stop bacteria from growing and contaminating stored product.
  • Wipe up spills on and under shelving quickly.
  • Use shelving in walk-ins and freezers that is rust-free and corrosion resistant.
  •  Store products a minimum of 15,3 cm off the floor to prevent contamination from pests and 
dirty floors.

  • Maintain separate storage sections for meat, fish, dairy and produce.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ / HAZARDS

Η επικάλυψη εποξικής ρητίνης ξεφλουδίζει 

και σπάει με τη βαριά χρήση, με 

αποτέλεσμα τα οξέα των τροφίμων να 

διαβρώνουν την προστατευτική επίστρωση. 

Μόλις η επιφάνεια εκτεθεί, το μέταλλο 

γρήγορα σκουριάζει και διαβρώνεται. Τα 

συστήματα Camshelving δεν σκουριάζουν 

και επομένως, δεν χρειάζεται να 

αντικατασταθούν, κάτι που εξοικονομεί 

χρήματα σε βάθος χρόνου.Epoxy coated shelving will chip or crack with 

heavy use, and food acids will burn through 

the coating. Once exposed, the metal quickly 

rusts and corrodes. Since Camshelving 

remains rust-free, it will not need to be 

replaced, saving money over time.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΡΑΦΙΑ 
Ένα εύκολο στο καθάρισμα και χωρίς σκουριά σύστημα ραφιών αποτελεί 
το πρώτο βήμα προστασίας στην ασφάλεια τροφίμων. Τα σκουριασμένα και 
βρώμικα ράφια εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τις υγειονομικές υπηρεσίες, 
υποδεικνύοντας ότι η κουζίνα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις HACCP.  
Η σειρά Camshelving® πολύ απλά αποτελεί το πιο υγιεινό σύστημα ραφιών στην 
αγορά. Διαθέτει ράφια που αερίζονται, ενθαρρύνοντας την κυκλοφορία του αέρα, 
καθώς και συμπαγή ράφια που συγκεντρώνουν τις διαρροές και τους χυμούς για 
εύκολο καθάρισμα.

STORAGE / SHELVING
An easy-to-clean, rust-free shelving system is the first line of defense in keeping 
food safe. Rusty and dirty shelving is a red flag for the health department, signaling 
a non-HACCP compliant kitchen.  The Camshelving® Series is simply the most 
hygienic shelving available on the market. Available with vented shelves that promote 
air circulation or solid shelves that catch drips and juices for easy clean up.

Το Camguard, ένας αντιμικροβιακός 
παράγοντας που αναστέλλει την ανάπτυξη 
της μούχλας, των μυκήτων και των 
βακτηρίων, είναι ενσωματωμένος στο 
υλικό της δοκού των ραφιών έτσι ώστε να 
μην ξεφλουδίζει, να μην ξεπλένεται και να 
μην ξεθωριάζει. Το Camguard παραμένει 
αδιάκοπα ενεργό αναστέλλοντας την 
ανάπτυξη των επιβλαβών βακτηρίων.

An antimicrobial feature that inhibits 
the growth of mold, fungus and bacteria, 
Camguard is embedded in the shelf plate 
material so it will never scrape off, wash off 
or wear out. Camguard works continuously 
to suppress the growth of harmful bacteria.
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ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία σχεδιασμού Camshelving® 
Προκειμένου να επιλέξετε το πιο κατάλληλο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα αποθήκευ-
σης η Cambro προσφέρει προσαρμοσμένα στο χώρο σας σχέδια με εικόνες. Κατανομή χώ-
ρου, λειτουργική ροή και οργανωτικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται γρήγορα όταν επιλέγετε 
το σωστό προϊόν για αποθήκευση.
Μεγιστοποιείται ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται με τη χρήση λιγότερου αριθμού 
μονάδων ραφιών ώστε να βοηθήσει τους διαχειριστές να μειώσουν το κόστος εξοπλισμού.
Μόλις ληφθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, προετοιμάζουμε μια δυσδιάστατη 2D 
και μια τρισδιάστατη 3D συνιστώμενη κάτοψη μαζί με μια λεπτομερή λίστα προϊόντων ανά 
θάλαμο.
Ανυπομονούμε να σχεδιάσουμε την τέλεια αποθηκευτική λύση για εσάς.

FREE Camshelving®  Design Service
In order to select the most suitable and cost effective storage system, Cambro offers 
customized shelving illustrations using our proprietary shelving design program. 
Space allocation, operational flow and organizational challenges are quickly addressed when 
selecting the right product for the storage application. 
Usable storage space is maximized using the least number of units to help operators manage 
equipment costs. Once all required information is received, we prepare a 2D and 3D 
recommended floor plan along with an itemized product list by room/area. We look forward 
to designing the perfect storage solution for you. 

3D κάτοψη / 3D floor plan 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ 

ΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ 

ΤΗ ΛΥΣΗ 

2D κάτοψη / 2D floor plan 
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BASICS PLUS SERIES

Kαινοτόμο, ισχυρής σύνθεσης υλικό
αντέχει σε όλες τις συνθήκες
• σχεδιασμένο για όλους τους χώρους τροφίμων & εστίασης
• ιδανικό για θερμό, ψυχρό & υγρό περιβάλλον
• αντέχει θερμοκρασίες από -38°C έως + 88°C
• ανθεκτικό στην υγρασία, δεν σκουριάζει, δεν διαβρώνεται

Innovative strong composite material 
withstands all elements
• designed for all areas of food service operations
• ideal for wet, cold or hot environments
•  withstands temperatures as cold as -38°C  or warm environments 

up to 88°C.
• resistant to moisture, won’t rust or corrode

190

765 - 1220 mm

180 180 130

130

130

200

180

180

260

180

180

180

190

190

190

800kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

800kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

880kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

590kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

Μονάδα Ραφιών  
Single Unit

Μονάδα Ραφιών  
Single Unit

Μονάδα Ραφιών με 
εξάρτημα υποστήριξης 

τελευταίων ραφιών 

Single Unit with 
Dunnage Stand

Γωνιακή μονάδα με δύο 
εξαρτήματα υποστήριξης 

τελευταίων ραφιών

Corner Unit with 2 Dunnage 
Stands
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BASICS PLUS SERIES BASICS PLUS SERIES

-38° to 88°C 
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Aεριζόμενες Mονάδες 4 ραφιών / 4-shelf Vented Units Aεριζόμενες Mονάδες 4 ραφιών / 4-shelf Vented Units 

 Bασική μονάδα
Starter Unit

 Bασική μονάδα
Starter Unit

 Πρόσθετη μονάδα
Αdd-on Unit

 Πρόσθετη μονάδα
Αdd-on Unit

61cm βάθος / depth

54cm βάθος / depth

46cm βάθος / depth 46cm βάθος / depth

54cm βάθος / depth

61cm βάθος / depth

 183cm ύψος / height

height height

depth depth

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος) 
Add-on Unit (- 4,7cm length)

61 x 76,5 x 163cm *4566343 224,46€ *4566350 183,17€

61 x 91,5 x 163cm *4564947 244,41€ *4564386 203,13€

61 x 107 x 163cm *4564950 269,16€ *4564390 227,88€

61 x  122 x 163cm *4564952 285,16€ *4566353 244,18€

61 x 137,5 x 163cm *4566347 308,77€ *4566354 267,46€

61 x 152,5 x 163cm *4566348 328,18€ *4566355 286,90€

61 x 183 x 163cm *4566349 453,39€ *4566356 414,09€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

54 x 76,5 x 163cm *4566329 213,49€ *4566336 172,84€

54 x 91,5 x 163cm *4566330 236,09€ *4566337 195,49€

54  x 107 x 163cm *4564938 236,80€ *4564375 223,71€

54 x 122 x 163cm *4566332 274,40€ *4564378 233,75€

54 x 137,5 x 163cm *4566333 302,18€ *4566340 261,59€

54 x 152,5 x 163cm *4566334 321,22€ *4566341 280,60€

54 x 183 x 163cm *4566335 418,32€ *4566342 379,30€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα Starter Unit Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

46 x 76,5 x 163cm *4566315 195,06€ *4566322 155,76€

46 x 91,5 x 163cm *4564924 214,36€ *4564361 175,01€

46 x 107 x 163cm *4564926 238,99€ *4566324 199,69€

46 x 122 x 163cm *4564928 247,81€ *4564365 208,49€

46 x 137,5 x 163cm *4565281 272,18€ *4565271 232,83€

46 x 152,5 x 163cm *4565282 288,90€ *4565272 249,58€

46 x 183 x 163cm *4566321 393,03€ *4566328 354,98€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

46 x 76,5 x 183cm *4565900 196,81€ *4565906 156,64€

46 x 91,5 x 183cm *4564925 216,18€ *4564362 175,91€

46 x 107 x 183cm *4566817 240,71€ *4564364 200,51€

46 x 122 x 183cm *4564929 249,53€ *4564366 209,36€

46 x 137,5 x 183cm *4564930 273,90€ *4564367 233,73€

46 x 152,5 x 183cm *4566820 290,63€ *4566827 251,14€

46 x 183 x 183cm *4566821 394,70€ *4566828 355,83€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

54 x 76 ,5 x 183cm *4566829 215,14€ *4566836 173,69€

54 x 91,5 x 183cm *4564936 237,78€ *4564373 196,34€

54 x 107 x 183cm *4564940 265,48€ *4564377 224,01€

54 x 122 x 183cm *4564942 276,05€ *4564379 234,60€

54 x 137,5 x 183cm *4566833 303,88€ *4564381 262,44€

54 x 152,5 x 183cm *4564355 322,87€ *4564382 281,43€

54 x 183 x 183cm *4566835 419,97€ *4566842 380,15€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

 Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length) 

61 x 76,5 x 183cm *4566843 226,25€ *4564385 184,09€

61 x 91 ,5 x 183cm *4566844 246,18€ *4564388 204,00€

61 x 107 x 183cm *4564354 270,95€ *4564392 228,77€

61 x 122 x 183cm *4566846 287,28€ *4564394 245,10€

61 x 137,5 x 183cm *4564352 310,58€ *4564396 268,38€

61 x 152,5 x 183cm *4564955 329,97€ *4564397 287,79€

61 x 183 x 183cm *4566849 455,09€ *4566856 414,94€

pack: 1
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Aεριζόμενες Mονάδες 5 ραφιών / 5-shelf Vented Units 

 Bασική μονάδα
Starter Unit

 Πρόσθετη μονάδα
Αdd-on Unit

46cm βάθος / depth

54cm βάθος / depth

61cm βάθος / depth

 214cm ύψος / height

height

depth

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

46 x 76,5 x 214cm *4567771 238,49€ *4567778 192,04€

46 x 91,5 x 214cm *4567772 262,60€ *4567779 216,11€

46 x 107 x 214cm *4567773 293,39€ *4567780 246,91€

46 x 122 x 214cm *4567774 304,40€ *4567781 257,95€

46 x 137,5 x 214cm *4567775 334,88€ *4567782 288,38€

46 x 152,5 x 214cm *4567776 355,76€ *4567783 309,31€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

54 x 76,5 x 214cm *4567785 260,78€ *4567792 213,06€

54 x 91,5 x 214cm *4567786 289,07€ *4564374 241,32€

54 x 107 x 214cm *4567787 323,70€ *4567794 275,95€

54 x 122 x 214cm *4567788 336,91€ *4564380 289,16€

54 x 137,5 x 214cm *4567789 371,70€ *4567796 323,96€

54 x 152,5 x 214cm *4567790 395,46€ *4564383 347,71€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,7εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,7cm length)

61 x 76,5 x 214cm *4567799 274,44€ *4567806 225,90€

61 x 91,5 x 214cm *4564949 299,38€ *4564389 250,81€

61 x 107 x 214cm *4567801 330,33€ *4567808 281,76€

61 x 122 x 214cm *4564954 350,73€ *4564395 302,16€

61 x 137,5 x 214cm *4567803 379,82€ *4567810 331,29€

61 x 152,5 x 214cm *4567804 404,09€ *4564398 355,52€

pack: 1

Σύνδεσμος γωνίας
• Xρησιμοποιείται για να στηθούν μονάδες γωνίας U.
• Εφαρμόζεται εύκολα στις τραβέρσες.
• Το σετ εφαρμόζεται στη βασική μονάδα και αποφεύγεται η χρήση 
  δύο στήλων για γωνία ή τεσσάρων για μονάδα U.
• 1 σετ γωνιακών συνδέσμων απαιτείται για κάθε ράφι.
•  Οι γωνιακοί σύνδεσμοι συστήνεται να χρησιμοποιούνται για τρα-
βέρσες έως 1220mm και για βάρος έως 136kg/ράφι.

Corner connector
• Used to build corner and U-Shaped units.
• Easily snap onto traverses.
•   Set attaches a starter unit to an add-on unit at a 90° angle eliminating 
1 post kit or to form a U-shape eliminating 2 post kits.

• A set of corner connectors are needed for each shelf.
•  Corner connectors are recommended for use on travenses equal to 
or less than 1220mm and up 136kg per shelf.

Σετ σύνδεσμος γωνιών / Corner connector set
   4564329 CBCC1 1set 3,42€
*4564328 CBCC8 8sets 27,06€
*4564327 CBCC10 10sets 33,83€
pack: 1

Eξάρτημα υποστήριξης τελευταίου ραφιού 
Dunnage stand  - low
*4564399 CBDS18H6 46x17,1cm 29,75€
*4564900 CBDS21H6 54x17,1cm 30,57€
*4564901 CBDS24H6 61x17,1cm 31,28€
pack: 1
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 •  Σχεδιασμένα για λειτουργίες υψηλού όγκου με συχνές παραδόσεις. 
 •  Για χρήση σε κουζίνες, ψυγεία, καταψύκτες, αποθήκες τροφίμων ή 
ξηρή αποθήκευση.

 •  Το υλικό καθαρίζεται εύκολα με απλό σκούπισμα και οι πλάκες 
των ραφιών πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, μειώνοντας το νεκρό 
χρόνο κατά το καθάρισμα.

• Designed for high volume operations with frequent deliveries. 
• For use in kitchens, freezers, coolers, pantries or dry storage.
•    Material easily wipes clean and shelf plates are dishwasher safe, re-
ducing downtime during clean-up.

800 kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

600 kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

740 kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

810kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

340kg
Μέγιστο

βάρος ανά μονάδα
Maximum Unit Capacity

680 - 1280 mm 1380 - 1780 mm 1300- 1700 mm 680 - 1280 mm 680 - 1280 mm

270290

Μονάδα Ραφιών  
Single Unit

Μονάδα Ραφιών με 
εξάρτημα υποστήριξης 

τελευταίων ραφιών 

Single Unit with 
Dunnage Stand

Γωνιακή μονάδα με δύο 
εξαρτήματα υποστήριξης 

τελευταίων ραφιών

Corner Unit with 2 
Dunnage Stands

Κινητή Μονάδα
Mobile Unit

PREMIUM SERIES
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-38° to 88°C 

PREMIUM SERIES
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Aεριζόμενες Mονάδες 4 ραφιών / 4-shelf Vented Units Aεριζόμενες Mονάδες 5 ραφιών / 5-shelf Vented Units 

 Bασική μονάδα
Starter Unit

 Bασική μονάδα
Starter Unit

 Πρόσθετη μονάδα
Αdd-on Unit

 Πρόσθετη μονάδα
Αdd-on Unit

60cm βάθος / depth

50cm βάθος / depth

40cm βάθος / depth 40cm βάθος / depth

50cm βάθος / depth

60cm βάθος / depth

 180cm ύψος / height

height height

depth depth

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,5cm length)

50 x 68 x 170cm *4560226 253,64€ *4560238 196,81€

50 x 98 x 170cm *4560229 316,01€ *4560241 259,18€

50 x 118 x 170cm *4560231 344,10€ *4560243 287,28€

50 x 138 x 170cm *4560233 391,61€ *4560245 334,81€

50 x 158 x 170cm *4560235 421,86€ *4560247 365,05€

50 x 178 x 170cm *4560237 464,03€ *4560249 407,21€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,5cm length)

50 x 68 x 180cm *4560515 289,94€ *4560527 232,48€

50 x 98 x 180cm *4560518 367,91€ *4560530 310,44€

50 x 118 x 180cm *4560520 403,05€ *4560532 345,57€

50 x 138 x 180cm *4560522 462,43€ *4560534 404,97€

50 x 158 x 180cm *4560524 500,24€ *4560536 442,76€

50 x 178 x 180cm *4560506 282,77€ *4560538 495,48€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (-4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (-4,5cm length)

60 x 68 x 170cm *4560250 269,68€ *4560262 211,60€

60 x 98 x 170cm *4560253 338,47€ *4560265 280,39€

60 x 118 x 170cm *4560255 369,11€ *4560267 311,03€

60 x 138 x 170cm *4560257 422,00€ *4560269 363,92€

60 x 158 x 170cm *4560259 454,90€ *4560271 396,83€

60 x 178 x 170cm *4560261 502,30€ *4560273 444,22€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,5cm length)

60 x 68 x 180cm *4560467 271,05€ *4560479 212,28€

60 x 98 x 180cm *4560470 339,81€ *4560490 281,07€

60 x 118 x 180cm *4560472 370,48€ *4560484 311,71€

60 x 138 x 180cm *4560474 423,32€ *4560486 364,56€

60 x 158 x 180cm *4560476 456,27€ *4560488 397,51€

60 x 178 x 180cm *4560482 503,62€ *4560478 444,86€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (- 4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,5cm length)

40 x 68 x 170cm *4564357 235,71€ *4560213 181,10€

40 x 98 x 170cm *4560204 291,24€ *4560216 236,65€

40 x 118 x 170cm *4560206 317,47€ *4560218 262,86€

40 x 138 x 170cm *4560208 359,22€ *4560220 304,64€

40 x 158 x 170cm *4560210 387,32€ *4560222 332,73€

40 x 178 x 170cm *4560212 423,88€ *4560224 369,27€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

Πρόσθετη Μονάδα (-4,5εκ. μήκος)
Add-on Unit (- 4,5cm length)

40 x 68 x 180cm *4560419 236,96€ *4560431 181,71€

40 x 98 x 180cm *4560422 292,51€ *4560434 237,27€

40 x 118 x 180cm *4560424 318,72€ *4560436 263,50€

40 x 138 x 180cm *4560426 360,50€ *4560438 305,25€

40 x 158 x 180cm *4560428 388,59€ *4560440 333,35€

40 x 178 x 180cm *4560430 425,13€ *4560442 369,89€

pack: 1
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Ο μοναδικός πατενταρισμένος σχεδιασμός διασφαλίζει τη μέγιστη 
αξιοποίηση του χώρου των ραφιών. 
Χρησιμοποιείστε ένα σετ σε κάθε ράφι για να συνδέσετε τη βασική 
μονάδα με την πρόσθετη σε γωνίες. 
Διατίθενται σε μονό σετ ή σε συσκευασίες των 8 ή 10 σετ .

Corner Connectors
Unique patented design ensures maximum shelf space utilization. Use 
1 set per shelf to connect starter and add-on units in corners. 
Available as a single set or 8 or 10 set packs.

Σετ σύνδεσμος γωνιών / Corner connector set
*4564126 MPCC1 1set 2,17€
*4564847 MPCC8 8sets 17,41€
*4564850 MPCC10 10sets 35,15€
pack: 1

*4565240 MPR1500S 150cm 43,89€
*4565241 MPR1600S 160cm 45,65€
*4565242 MPR1700S 170cm 47,30€
pack: 1

*4565237 MPR1200S 120cm 35,38€
*4565238 MPR1300S 130cm 40,57€
*4565239 MPR1400S 140cm 42,24€
pack: 1

Κιτ ράγας ραφιού μιας πλευράς / Single side rail kit Πλαϊνή ράγα ραφιού  / End shelf rail
*4565290 MPR400E 40cm 19,85€
*4565291 MPR500E 50cm 21,41€
*4565246 MPR600E 60cm 22,84€
pack: 1

Εξάρτημα υποστήριξης τελευταίου ραφιού 
Bottom dunnage stand  - low
*4564851 MPDS40H16 40x19cm 36,26€
*4564122 MPDS50H16 50x19cm 36,89€
*4564123 MPDS60H16 60x19cm 37,11€
pack: 1

Εξάρτημα υποστήριξης τελευταίου ραφιού 
Bottom dunnage stand  - tall
*4564852 MPDS40H30 40x28,9cm 37,06€
*4564853 MPDS50H30 50x28,9cm 37,67€
*4564854 MPDS60H30 60x28,9cm 37,89€
pack: 1

Tροχός Premium / Premium caster
*4564856 MPMCWB 12,7cm 41,26€
pack: 2
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50cm βάθος / depth

50cm βάθος / depth

60cm βάθος / depth

60cm βάθος / depth

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

50 x  98 x 179cm *4560911 555,07€

50 x  108 x 179cm *4560912 571,30€

50 x  118 x 179cm *4560913 585,73€

50 x  128 x 179cm *4560914 602,60€

50 x  138 x 179cm *4560915 638,60€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

50 x  98 x 179cm *4560901 532,59€

50 x  108 x 179cm *4560902 547,31€

50 x  118 x 179cm *4560903 560,70€

50 x  128 x 179cm *4560904 576,65€

50 x  138 x 179cm *4560905 608,21€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα
Starter Unit

60 x  98 x 179cm *4560916 568,58€

60 x  108 x 179cm *4560917 583,16€

60 x  118 x 179cm *4560918 597,10€

60 x  128 x 179cm *4560919 613,03€

60 x  138 x 179cm *4560920 655,58€

pack: 1

Διαστάσεις
Dimension

Bασική Μονάδα 
Starter Unit

60 x  98 x 179cm *4560906 543,32€

60 x  108 x 179cm *4560907 557,47€

60 x  118 x 179cm *4560908 569,79€

60 x  128 x 179cm *4560909 584,93€

60 x  138 x 179cm *4560910 621,85€

pack: 1

Ελεύθερος διά-
δρομος 75-90εκ 
παρέχει εύκολη 

πρόσβαση σε όλα 
τα αποθηκευμένα 

προϊόντα. 

Active aisle of 
75-90cm provides 
easy access to all 
stored product.

179cm ύψος / height

179cm ύψος / height

Αεριζόμενες Μονάδες 4 Ραφιών / 4-shelf Vented High Density Mobile Units 

Μονάδες 4 Ραφιών / 4-shelf Solid High Density Mobile Units 

Υψηλής αντοχής «κανάλι» τροχοδρόμησης ραφιών 
Μεγιστοποιήστε την χωρητικότητα αποθήκευσης δημιουργώντας διαδρό-
μους αποθήκευσης σε όλο τον διαθέσιμο χώρο. 
Αυτό το απλό σύστημα αποτελείται από σταθερές μονάδες ραφιών στις 2 
άκρες οι οποίες συνδέονται με ένα ανυψωμένο επιδαπέδιο σύστημα τροχο-
πέδησης με τροχήλατες μονάδες ραφιών ενδιάμεσα. 
Το «κανάλι» τοποθετείται εύκολα στο πάτωμα, δεν απαιτείται βίδωμα ή κόλ-
λημα. 

High Density Storage Floor Track System (Premium series)
Maximize storage capacity by creating storage aisles in all available space. This 
simple system is composed of stationary starter units anchored to a raised 
floor track system at both ends with high density mobile units installed in 
between. Easy to install track requires no drilling or gluing.
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Βάση στεγνώματος και φύλαξης
Angled drying and storage cradle
*4567998 CSDR8 1pack 59,2x26,3x16cm 45,64€
*4567999 CSDR84 4pack 59,2x26,3x16cm 182,58€
pack: 1

Βάση στεγνώματος και φύλαξης
Vertical drying and storage cradle
*4564957 CSDR7 1pack 59,7x26x9,5cm 53,44€
*4564958 CSDDR73 3pack 59,7x26x9,5cm 160,23€
pack: 1

Εξάρτημα διαχωρισμού ραφιού / Shelf divider
*4567991 CSSD188 46 x 20,3cm 19,12€
*4567992 CSSD218 54 x 20,3cm 20,82€
*4565267 CSSD248 61 x 20,3cm 22,48€
pack: 1

Εξάρτημα στήριξης τοίχου / Wall fastener
*4564125 CSWF 7,3x23,8x4,8cm 22,28€
pack: 1

Eξάρτημα στήριξης δαπέδου / Seismic foot
*4564124 CSEQ3 10,2x8,3x5,9cm 26,75€
pack: 1
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•  Για πιάτα από 11 εως 33εκ. διαφόρων σχημάτων: στρογγυλά, οβάλ, 
τετράγωνα, οργανικά σχήματα.

•  4 περιστρεφόμενες ρόδες 15,24εκ. με φρένο + 1 ρόδα στο κέντρο 
για εύκολους ελιγμούς.

•  6 κολώνες που προσαρμόζονται εύκολα (βίδα προσαρμογής στο 
επάνω μέρος της κολώνας). 

• Πιάτα ανά κολώνα: 45-60τεμ.

• Holds dinnerware from 11 to 33cm.
•   15.24cm swivel casters with brakes at each corner. Rigid caster in 

center of the unit makes maneuvering a breeze, even when fully 
loaded.

•  6 easily adjustable columns (the adjustment screw is on the top of 
the column).

•  Plates per column: 45-60pcs.

 4 περιστρεφόμενες
 ρόδες 12,7εκ. με φρένο 
Four each 12,7 cm zinc plated, 
casters, all swivel with brake.

4 κολώνες που προσαρμόζονται εύκολα 
(βίδα προσαρμογής στο επάνω μέρος 
της κολώνας)
4 towers that 
conveniently move 
and secure 
from the top.

•  Για στρογγυλά πιάτα από 22,9 εως 30,5εκ.  με 4 κολώνες που προ-
σαρμόζονται εύκολα (βίδα προσαρμογής στο επάνω μέρος της 
κολώνας). 

•  Για στρογγυλά πιάτα από 14,6 εως 22,2εκ. με την προσθήκη 4 ακόμα 
διαχωριστικών.

•  Για στρογγυλά πιάτα από 11,7 εως 14εκ. με την προσθήκη 8 ακόμα  
διαχωριστικών.

• Holds 22,9 - 30,5 cm plates or bowls(round only)
•   Holds 14,6 - 22,2cm plates or bowls(round only) by adding 4 more 

towers (8 towers in total)
•   Holds  11,7 - 14cm    plates or bowls(round only) by adding 8 more 

towers (12 towers in total)

Ρυθμιζόμενο τρόλλεϋ μεταφοράς πιάτων slate blue
Adjustable dish caddy slate blue
4568081 ADC33 76,2 x 98,43 x 90,17cm 1.442,60€
pack: 1

Τρόλλευ πιάτων ρυθμιζόμενο με 4 διαχωριστικά Adjustable 
dish caddy with 4 towers
4568082 ADCSC 35,2kg      68,6 x 68,6 x 80,7cm 1.015,38€
pack: 1

Σετ 4 κολώνες διαχωρισμού τρόλλευ πιάτων
4 pcs towers for dish caddy
4568083 ADCSCT4 6,7 x 11,1 x 59,7cm 258,46€
pack: 1

6 διαχωριστικά: 4 στοίβες (11-33εκ.) για στρογγυλά πιάτα 
+1 στοίβα (17,5-30εκ.) για στρογγυλά πιάτα  
6 dividers: 1 stack (17,5-30cm) for round plates + 4 stacks (11-33cm)
for round plates

4 διαχωριστικά - 5 στοίβες (22,9εκ.) για στρογγυλά πιάτα έως 
350 τεμ.  
4 towers - 5 stacks (22,9cm) for round plates up to 350 pcs

8 διαχωριστικά - 5 στοίβες (19,7-22,2εκ.) για στρογγυλά πιάτα 
έως 350 τεμ. 
8 towers - 5 stacks (19,7-22,2cm)for round plates up to 350 pcs

8 διαχωριστικά - 8 στοίβες (14,6 - 19,1εκ.) για στρογγυλά πιάτα  
έως 560 τεμ.
8 towers - 8 stacks (14,6-19,1cm)for round plates up to 560 pcs

4 διαχωριστικά - 4 στοίβες (23,5 - 30,5εκ.) για στρογγυλά πιάτα 
έως 280 τεμ. 
4 towers - 4 stacks (23,5 -30,5cm) for round plates up to 280 pcs

6 διαχωριστικά - 6 στοίβες: 20,3-29,2x12,7-21,9εκ. για οβάλ 
πιάτα   
6 dividers - 6 stacks: 20,3-29,2x12,7-21,9  for oval plates

6 διαχωριστικά - 5 στοίβες: 24-27,9εκ. για τετράγωνα πιάτα   
6 dividers - 5 stacks: 24-27,9cm for square plates

6 διαχωριστικά - 4 στοίβες ειδικών διαστάσεων   
6 dividers - 4 stacks for custom plates

6 διαχωριστικά: 2 στοίβες (33,7εκ) μεγάλα στρογγυλά πιάτα 
+1 στοίβα(25,4εκ) μεσαία τετράγωνα πιάτα +1 στοίβα (29,2εκ) με-
γάλα τετράγωνα πιάτα +1 στοίβα (29,2x21,9εκ) μεσαία οβάλ πιάτα
6 dividers: 2 stacks (33,7cm) large rounds plates +1 stack (25,4cm) 
medium square plates+1 stack (29,2cm) large square plates +1 stack 
(29,2x21,9cm) medium oval plates

NEW

ΜΙΚΡΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

 Πιάτα ανά κολώνα: 
45-70τεμ.

 45-70 per stack, 
based on dish style.
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Τα καλάθια CAMRACK προσφέρουν πλήρη προστασία για όλα τα 
λεπτεπίλεπτα και πολύτιμα ποτήρια (κολωνάτα ή σωλήνες) στο πλύ-
σιμο, το μάζεμα, την αποθήκευση και τη μεταφορά. 
• ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ  
• ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
• ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
•  Τα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ καλάθια Camracks κατασκευασμένα 

από μεγάλης αντοχής  πολυπροπυλένιο, έχουν σχεδιαστεί για να 
αντέχουν στα χημικά και τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 93°C .

•  Εύκολη αναγνώριση περιεχομένου μέσω χρωματικής κωδικοποίη-
σης.

•  Τα φωτεινά χρώματα υποδηλώνουν με μια ματιά το περιεχόμενο 
και την ποσότητα ανά καλάθι. 

• HACCP

These racks offer complete protection for all your delicate and 
valuable stemware and tumblers from washing and handling to 
stacking, storing and transporting 
• CLOSED EXTERNAL WALLS 
• ΟΡΕΝ INSIDE COMPARTMENTS  
• EASY ΤΟ HANDLE 
•  EXTREMELY DURABLE, long-lasting polypropylene Camracks are 
built to withstand chemicals and high temperatures up to 93°C. 

• Color Coded Inventory Control 
• Bright colors identify at a glance both contents and quantity per rack.
• HACCP

OXI ΒΑΚΤΗΡΙΑ
NO BACTERIA

OXI ΒΡΩΜΙΚΑ 
ΧΕΡΙΑ

NO DIRTY HANDS

OXI ΤΡΩΚΤΙΚΑ
NO RODENTS

4569410
Τρόλλευ καλαθιών 

Camdolly®

4569400
Καπάκι / Cover

OXI ENTOMA
NO BUGS

OΧΙ ΠΙΤΣΙΛΙΕΣ AΠΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΝΕΡΟ / NO DIRTY MOP WATER
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Επιλέξτε το σωστό καλάθι:
1.  Μετρήστε τη μέγιστη διάμετρο του ποτηριού για να προσδιορίσετε τον αριθμό θέσεων του 

καλαθιού
2.  Μετρήστε το μέγιστο ύψος του ποτηριού για να προσδιορίσετε το ύψος του καλαθιού
Choose the correct dishrack:
1.  Measure the maximum diameter of your glass (stemware or tumbler) to determine the 

number of compartments.
2.  Measure the maximum height of your glass (stemware or tumbler) to the top edge of the rim 

to determine the rack height.

MEΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΟΤΗΡΙΟΥ

FULL SIZE RACKS
MAXIMUM COMPARTMENT 

WIDTH

Ύψος έως 11εκ. 
καλάθι ποτηριών 
χ θέσεων. 
Height up to 
11cm glass rack 
x compartments.

Ύψος ποτηριού 11,1εκ. έως 
15,1εκ. καλάθι ποτηριών + 1 
προέκταση. 
Height 11,1cm  up to 15,1cm 
glass rack + 1 extender.

Ύψος ποτηριού 15,2εκ. έως 
19,2εκ. καλάθι ποτηριών + 2 
προεκτάσεις. 
Height 15,2cm  up to 19,2cm 
glass rack + 2 extenders.

Ύψος ποτηριού 19,3εκ. έως 
23,3εκ. καλάθι ποτηριών + 3 
προεκτάσεις. 
Height 19,3cm  up to 23,3cm 
glass rack + 3 extenders.

Ύψος ποτηριού 23,4εκ. έως 
27,4εκ. καλάθι ποτηριών + 4 
προεκτάσεις. 
Height 23,4cm  up to 27,4cm 
glass rack + 4 extenders.

148mm - 9 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMENTS

109mm - 16 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMENTS98mm - 20 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMENTS87mm - 25 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMENTS79mm - 30 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMEN
TS72mm - 36 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTMEN

TS

60mm - 49 ΘΕΣΕΩΝ / COMPARTM
EN

TS
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Καλάθι πιάτων-δίσκων / Plates-trays rack
4569000 PR3 14151 14,65€
pack: 1

Καλάθι μαχ/νων / Cutlery rack
4569050 FR258151 12,29€
pack: 1

Ανοιχτή προέκταση / Open extender
4569522 E3151 6,09€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης γκρι 
Base rack grey
4569102 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης μαύρο 
Base rack black
4569107 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης κόκκινο 
Base rack red
4569104 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης κυπαρισσί 
Base rack sherwood green
4569101 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης μπλε navy 
Base rack navy blue
4569108 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1

Καλάθι γενικής χρήσης μπορντώ 
Base rack cranberry
4569106 BR258 50 x 50 x 10,1cm 12,29€
pack: 1
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• Προέκταση  καλαθιού 16 θέσεων
• 16 compartment extender
4569512 16Ε2 50 x 50 x 5,1cm 7,10€
pack: 1

9,9 - 10,9cm 
διάμετρος ποτηριού 
glass diameter

Καλάθι ποτηριών  16 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ. 
16 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569005 μαύρο 
black

21,23€

4569006 κόκκινο 
 red

4569007 κυπαρισσί 
sherwood green

4569008 μπλε navy 
navy blue

4569009 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

Καλάθι ποτηριών  20 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ. 
20 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569010 μαύρο 
black

21,23€

4569011 κόκκινο 
 red

4569012 κυπαρισσί 
sherwood green

4569013 μπλε navy 
navy blue

4569014 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

Καλάθι ποτηριών  25 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ.  
25 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569015 μαύρο 
black

21,23€

4569016 κόκκινο 
 red

4569017 κυπαρισσί 
sherwood green

4569018 μπλε navy 
navy blue

4569019 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

8,8 - 9,8cm 
διάμετρος ποτηριού  
glass diameter

 • Προέκταση  καλαθιού 20 θέσεων
• 20 compartment extender
4569514 20GΕ2 50 x 50 x 5,1cm 7,30€
pack: 1

• Προέκταση  καλαθιού 25 θέσεων
• 25 compartment extender
4569516 25Ε2 50 x 50 x 5,1cm 7,30€
pack: 1

8,0 - 8,7cm 
διάμετρος ποτηριού 
glass diameter
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Καλάθι ποτηριών  30 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ.  
30 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569020 μαύρο 
black

21,66€

4569021 κόκκινο 
 red

4569022 κυπαρισσί 
sherwood green

4569023 μπλε navy 
navy blue

4569024 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

Καλάθι ποτηριών  36 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ.  
36 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569025 μαύρο 
black

21,66€

4569026 κόκκινο 
 red

4569027 κυπαρισσί 
sherwood green

4569028 μπλε navy 
navy blue

4569029 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

Καλάθι ποτηριών  49 θέσεων 50 x 50 x 14,2εκ.  
49 compartment rack  50 x 50 x 14,2cm

4569030 μαύρο 
black

23,85€

4569031 κόκκινο 
 red

4569032 κυπαρισσί 
sherwood green

4569033 μπλε navy 
navy blue

4569034 μπορντώ 
cranbrerry

pack: 1

7,3 - 7,9cm 
διάμετρος ποτηριού 
glass diameter

• Προέκταση  καλαθιού 30 θέσεων
• 30 compartment extender
4569515 30GΕ2 50 x 50 x 5,1cm 7,73€
pack: 1

• Προέκταση  καλαθιού 36 θέσεων
• 36 compartment extender
4569518 36Ε2 50 x 50 x 5,1cm 7,73€
pack: 1

• Προέκταση  καλαθιού 49 θέσεων
• 49 compartment extender
4569520 49Ε2 50 x 50 x 5,1cm 11,92€
pack: 1

6,1 - 7,2cm 
διάμετρος ποτηριού 
glass diameter

έως 6cm 
διάμετρος ποτηριού 
glass diameter

Τρόλλεϋ μεταφοράς καλαθιών χωρίς λαβή / Racks’ dolly
4569410 CDR2020151 158,77€
pack: 1

Λαβή τρόλλεϋ / Dolly’s handle
4568484 60232 142,01€
pack: 1

Καπάκι καλαθιού / Rack cover
4569400 DRC2020180 18,42€
pack: 1
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Τρόλλεϋ 30 θέσεων / Trolley 30 rails  53 x 70 x 170cm
*6247738 773730 60 x 40 - 4,45cm 709,00€
pack: 1

S/S τρόλλεϋ GN 1/1 / S/S trolley GN 1/1 46 x 63 x 165cm
*6245319 775415 15 θέσεων/levels    8,9cm 332,00€
*1755600 775520 20 θέσεων/levels    7,5cm 377,00€
pack: 1

S/S Τρόλλεϋ GN 2/1 / S/S Trolley GN 2/1 66 x 75 x 165cm
*6247723 774415 15 θέσεων/levels    8,9cm 363,00€
*1755599 774520 20 θέσεων/levels    7,5cm 415,00€
pack: 1

S/S Τρόλλεϋ / S/S Trolley 60 x 40εκ.
*1755581 772615 15 θέσεων/levels    8,9cm 351,00€
*1755579 772220 20 θέσεων/levels    7,5cm 394,00€
pack: 1

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΟΥZΙΝΑΣ «OPTIMO»
• Ανοξείδωτο ατσάλι. Τετράγωνο προφίλ 2,5x2,5εκ. 
•  Οι ενισχυμένες μπάρες εξασφαλίζουν αντοχή και η απόσταση τους 

είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαικό Κανονισμό ΕΝ631.2.
•  Στρογγυλεμένες ράγες με στοπ για την αποφυγή πεσίματος των 

GN ή των σχαρών κατά την μεταφορά. 
•  12,5εκ ρόδες από σύνθετο υλικό, 2 με φρένο.  Κατάλληλες για 

χρήση σε θερμοκρασίες από -20°C έως +60°C.
•  Μέγιστο φορτίο : 20kg ανά ράφι – Συνολικό μέγιστο φορτίο: 200kg 

ανά τρόλεϊ. 
Εάν τα τρόλεϊ μας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εξαιρετικά κρύ-
ους θαλάμους, μπορούν να τοποθετηθούν ειδικοί τροχοί για αντοχή 
έως -40°C . Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

«OPTIMO» TROLLEYS
• Stainless steel design. Square profile chassis 2,5x2,5cm.
•   Reinforced bars ensuring strength and spacing compliant with the 

EN631.2 standard.
•  Rounded edge racks with stops to avoid any GN pans or grids from 

falling.
•  Fitted with Ø12,5cm composite wheels, 2 with brakes. Temperature 

range of the wheels: -20°C / +60°C.
• Max load: 20 kg per shelf - Total max load: 200 kg per trolley.
If our trolleys are to be used in super cold stores, they can be fitted 
with special wheels for -40 °C resistance. Please contact us for details.

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥZΙΝΑΣ «EXCEPTIO»
•  Οι ράγες έχουν στοπ για αποφυγή πεσίματος των 

GN ή των σχαρών κατά την μεταφορά. 
•  Ανοξείδωτο ατσάλι. Κατασκευή με ενισχυμένες συ-

γκολλημένες καμπυλωτές βάσεις.
•  Μέγιστο φορτίο : 20kg ανά ράφι – Συνολικό μέγιστο 

φορτίο: 250kg ανά τρόλεϊ. 
•   12,5εκ ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι, 2 με φρένο.
•  Κατάλληλες για χρήση σε θερμοκρασίες από -40°C 

έως +60°C.

«EXCEPTIO» TROLLEY
• The rails are fitted with stops.
•  Stainless steel design. Structure with reinforced 
welding curved cradles.

•  Max load: 20 kg per shelf - Total max load: 250 kg 
per trolley.

•  Fitted with Ø 12,5cm stainless-steel wheels, 2 with 
breaks.

•  Temperature range of the wheels: -40°C / +60°C.
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Επαναχρησιμοποιήσιμο κάλυμμα: 
•  Χαμηλής πυκνότητας, κάλυμμα από πολυ-

αιθυλένιο κατάλληλο για επαφή με τρόφι-
μα, διάφανο, πάχος 130microns. 

•  Εξοπλισμένο με φερμουάρ και ενισχυμέ-
νες πλευρές. 

•  Μην πλένετε και στεγνώνετε στο πλυντή-
ριο ή στεγνωτήριο. (Μόνο πλύσιμο με πιε-
στικό ή πλύσιμο με το χέρι). 

Re-usable cover 
•  Low density, food quality polyethylene  
cover, transparent, thickness 130 microns. 

•  Equipped with zip fasteners with reinforced 
sides.

•  Do not wash and dry in machine (only wash 
with water jet or by hand).

 Ισοθερμικό κάλυμμα: 
•   Παχύ ισοθερμικό υλικό. Εξοπλισμένο με 

γρήγορο σύστημα κλεισίματος/ανοίγματος. 
•   Μπορεί να πλυθεί με πιεστικό ή με το χέρι. 

Insulated cover: 
•  Cover in thick isothermal material. Equipped 
with a quick closing/opening system. 

• Can be washed with water jet or by hand.

Τρόλλεϋ GN 1/1 7 θέσεων / Trolley GN 1/1 7 levels  
46 x 63 x 90εκ.
*6247796 771506 8,9cm 459,00€
pack: 1

Τρόλλεϋ GN 2/1 7 θέσεων / Trolley GN 2/1 7 levels 
66 x 70 x 90εκ.
*6247710 771006 8,9cm 607,00€
pack: 1

• Ανοξείδωτο ατσάλι. Τετράγωνο προφίλ 2,5x2,5εκ. 
• Mε ηχομονωτική επιφάνεια εργασίας.
•  Οι ενισχυμένες μπάρες εξασφαλίζουν αντοχή και η απόσταση τους 

είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαικό Κανονισμό ΕΝ631.2.
•  Στρογγυλεμένες ράγες με στοπ για την αποφυγή πεσίματος των 

GN ή των σχαρών κατά την μεταφορά. 
•  12,5εκ ρόδες από σύνθετο υλικό, 2 με φρένο.  Κατάλληλες για 

χρήση σε θερμοκρασίες από -20°C έως +60°C.
•  Μέγιστο φορτίο : 20kg ανά ράφι – Συνολικό μέγιστο φορτίο: 200kg 

ανά τρόλεϊ. 
Εάν τα τρόλεϊ μας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εξαιρετικά κρύ-
ους θαλάμους, μπορούν να τοποθετηθούν ειδικοί τροχοί για αντοχή 
έως -40°C . Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

• Stainless steel design. Square profile chassis 2,5x2,5cm.
• With sound proofed work top.
•  Reinforced bars ensuring strength and spacing compliant with the 

EN631.2 standard.
•  Rounded edge racks with stops to avoid any GN pans or grids from 

falling.
•  Fitted with Ø12,5cm composite wheels, 2 with brakes. Temperature 

range of the wheels: -20°C / +60°C.
• Max load : 20 kg per shelf - Total max load : 200 kg per trolley.
If our trolleys are to be used in super cold stores, they can be fitted 
with special wheels for -40 °C resistance. Please contact us for details.

Τρόλλεϋ 7 θέσεων / Trolley 7 levels 
53 x 70 x 90εκ.
*6247734 770506 60 x 40 - 8,9cm 587,00€
pack: 1

Κάλυμμα τρόλλεϋ GN 2/1 & 60 x 40εκ.
Re-usable cover for GN 2/1 trolley & 60 x 40cm
*6247748 774800 132,00€
pack: 1

Ισοθερμικό κάλυμμα τρόλλεϋ GN 1/1
Insulated  cover for GN 1/1 trolley
*6240966 775803 950,00€
pack: 1

Κάλυμμα τρόλλεϋ GN 1/1 
Re-usable cover for GN 1/1 trolley
*6247758 775800 120,00€
pack: 1
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Τρόλλεϋ 2 ραφιών (50Kg ανά ράφι) 
Trolley with 2 shelves (50Kg per shelf)
*6245401 778006 Ράφι/Shelf: 80 x 50cm 309,00€
*6245411 778106 Ράφι/Shelf: 90 x 55cm 447,00€
*6245421 778206  Ράφι/Shelf: 107,5x66cm 537,00€
pack: 1

Ανοξείδωτο δοχείο απορριμμάτων 1/3 20εκ. βάθος 
με βάση inox 
S/S refuce container 1/3 20cm deep  with holder inox
*6249520 779520 7,5lt 96,75€
pack: 1

Ανοξείδωτη βάση για σακούλα απορριμμάτων 110lt   
S/S waste bag holder for 110lt bag
*6249511 779511 38 x 32 x 82cm 173,00€
pack: 1

Τρόλλεϋ μεταφοράς σερβιρισμένων  πιάτων 
96 πιάτα - Mέγιστο φορτίο 150kg
Charged plates’s trolley - 96 plates - Max load 150kg
*1758896 798896 70 x 70 x183cm 1.271,00€
pack: 1

Τρόλευ για 12 δίσκους (2x6) μπλε
Trolley for 12 trays (2x6) blue
*6245471 782526 92,3 x 61,8 x 99,4cm 848,00€
pack: 1

Τρόλλεϋ 12 δίσκων μπλε  
Trolley for 12 trays blue
*6247850 782506 51 x 62 x 170cm 818,00€
pack: 1

για καφετέρια, νοσοκομεία κτλ σε 3 χρώματα / for cafeteria, hospital, etc in 3 colours
 μπλε/blue    πράσινο/green  κόκκινο/red 

Τρόλλεϋ 3 ραφιών (50Kg ανά ράφι) S/S 
Trolley with 3 shelves (50Kg per shelf) S/S
*6247787 778406 Ράφι/Shelf: 80 x 50cm 353,00€
*6245451 778506 Ράφι/Shelf: 90 x 55cm 535,00€
*6245461 778606 Ράφι/Shelf: 107,5 x 66cm 660,00€
pack: 1

+60°C-20°C +60°C-20°C
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Τρόλλεϋ μεταφοράς πιάτων / δίσκων / 
δοχείων GN,  μέγιστο  φορτίο 200kg
Trolley for transpotration of dishes / trays / GN 
containers, maximum load 200kg
*6247913 791206 111,2 x 54 x 78,5cm 536,00€
*6247922 792206 111,2 x 62,7 x 78,5 cm 637,00€
pack: 1

Κάλυμμα τρόλλεϋ / Trolley’s cover
*6247919 791902 trolley 6247913 79,85€
*6247929 792902 trolley 6247922 87,50€
pack: 1

 Eπιλογές φόρτωσης / Loading options

Περιγραφή 
Description 

Πιάτα / Plates Δοχεία GN1/1 / Containers GN1/1 Δίσκοι /  Trays

20cm 23cm 26cm H:5,5cm H:6,5cm H:10cm 35 x 27cm 45 x 35cm 60 x 41cm 53x 32,5cm

Μικρό/Small 188 έως/to 232* 188 έως/to 232* 141 έως/to174* 140 48 45 240 140 140 200

Μεγάλο/Large 336 έως/to 416* 336 έως/to 416* 252 έως/to 312* 140 48 45 240 140 140 200

Καρότσι μεταφοράς / Open platform cart
*6247983 798306 102,5 x 60 x 105cm 749,00€
pack: 1
Αποσπώμενη πλατφόρμα καροτσιού μεταφοράς 
Removable flatbed platform
*6247984 798406 100 x 60,7 x 1,2cm 109,00€
pack: 1

Κλουβί / Roll Cage Security
*3340501 casters ø12,5cm 82,4 x 72,4 x 189,4cm
pack: 1

•  Τετράγωνο σωληνωτό πλαίσιο 4χ4εκ. 
1,5mm πάχος 

•    Ανοξείδωτο σωληνωτό χερούλι 2,5εκ.  
1,5mm πάχος

• 4 ανοξείδωτες ρόδες 16εκ., 2 με φρένο
• Μέγιστη φόρτωση 400kg

•  Square tubular frame 4 x 4cm 
1,5mm thick

•  S|S tubolor handle 2,5cm - 1,5mm thick
•   4 S/S wheels with top-plates ø16cm, 2 

with breaks
• Max load: 400kg

* εξαρτάται από το πάχος του πιάτου / depend on plate thickness

Πιάστρα 
εγγράφου
Document
holder

2 2 35 500
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Τρόλλεϋ μεταφοράς δίσκων & μαχ/νωνμέγιστης διά-
στασης 36x46εκ.  slate blue. Μέγιστο φορτίο 227kg
Tray max dimensions 36x46cm & cutlery cart slate blue - 
Max loading 227kg
*4568152 TC1418401 82x54x116cm 1183,85€
pack: 1

Τρόλλεϋ πολλαπλών χρήσεων 3 ράφια μαύρο μέγι-
στος βάρος 180kg 
Multi purpose open cart 3 levels black max  wheight 180kg
4568297 BC340KD110 101,5x54x95cm 169,72€
pack: 1

Σετ 3 πλευρικά πάνελς γκρι για ένα ράφι  
Single shelf panel 3 set
4568209 BC340KDP480 29,37€
pack: 1

Θήκη μαχ/νων μαύρη / Cutlery holder black
4568208 BC331KDSH110 9,5lt 33x24x18,5cm 15,86€
pack: 1
Κάδος απορριμμάτων μαύρος / Refuse container black
4568207 BC331KDTC110 30lt 33 x 24 x 56cm 35,34€
pack: 1

Τρόλλεϋ γενικής χρήσης 3 ράφια γκρι μέγιστο βάρος 
136kg  / Multi use trolley with 3 shelves grey max weight 
136kg 
4568298 BC331KD480 83,5 x 41,3 x 96,5cm 113,76€
pack: 1

Θερμαινόμενος διανεμητής 130 πιάτων 
(ø 20 - 31εκ.) με ανεμιστήρα- Mέγιστο φορτίο160kg 
Electrical dispenser for 130 plates (ø20-31cm) with 
ventilation - Max load 160kg
*6241706 777306 1400W 99 x 51 x 90cm 2.263,00€
pack: 1
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Θερμαινόμενο Satellite 2/1 GN
Satellite 2/1 GN40 heated with glaze door
*6241002 841340 79,1 x 95,9 x 187,6cm 6.858,00€
pack: 1

Ψυχόμενο Satellite 2/1 GN
Satellite 2/1 GN40 cold stainless steel door
*6241014 842040 79,1 x 112,9 x 187,6cm 7.089,00€
pack: 1

• Ανοξείδωτη κατασκευή.
•  Πλήρης μόνωση (μόνωση αφρού χωρίς 

χλωροφθοράνθρακες – 6 έως 8εκ. πάχος). 
•  Εύκολος καθαρισμός: τοιχώματα με πρεσα-

ριστά ράφια. 
• Διάστημα μεταξύ ραφιών: 7,1εκ.
•  Μονωμένες πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι 

ή και με τζάμι (διπλό) με κλειδαριά. Άνοιγ-
μα πόρτας 180° με εξάρτημα συγκράτησης 
της πόρτας.

• Πλευρικές λαβές στις 4 πλευρές. 
• Προστατευτική λουρίδα στο κάτω μέρος.
•  4 περιστρεφόμενοι τροχοί, εκ των οποίων 

2 με φρένα (16εκ διάμετρος από ανοξεί-
δωτο ατσάλι).

•  Σπειροειδές καλώδιο σύνδεσης με πρεσα-
ριστό βύσμα και υποδοχή καλωδίου στο 
πίσω μέρος του θαλάμου. 

•  Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής συμπυ-
κνωμάτων (2 λίτρα χωρητικότητα) 

•  NF Πιστοποίηση (σύμφωνο με τους Ευ-
ρωπαικού κανονισμούς για την υγιεινή των 
τροφίμων) .

• Stainless-steel design.
•  Complete insulation (CFC-free foam 

insulation - 60 to 80 mm).
• Easy to clean: walls with pressed racks.
• Space between shelves 71 mm.
•   Insulated doors in full stainless steel or with 
glazed panel (double glazing) with key-lock. 
180° opening with position retaining points.

• Side handles on the 4 sides.
• Protective strip on the lower part.
•  4 swivel wheels, including 2 with brakes 
(diameter 160 mm with stainless steel 
outer).

•  Spiral connection lead with moulded plug 
and cable holder at the back of the cupboard.

•  Removable condensate collection tray (2 
litre capacity).

• NF Food Hygiene Certification.

•  Η ψυκτική μονάδα είναι εύκολα προ-
σβάσιμη καθώς βρίσκεται σε μονο-
κόμματο συρτάρι στο πίσω μέρος του 
θαλάμου και μπορεί να αλλαχθεί σε 15 
λεπτά. 

• Ψυκτικό υγρό:  R134a

•  Cooling unit on single-block drawer 
accessed via the back of the cupboard 
for rapid after-sales service (change in 
15 minutes).

• Refrigerant gas R134a

ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ GN40
• 20 x 2/1-65cm  ή 40 x 1/1-65cm
• 280Watts
• 160kg
• Mέγιστο φορτίο / Maximum load: 300kg

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ GN40
• 20 x 2/1-65cm  ή 40 x 1/1-65cm
• 2950Watts
• 140kg
• Mέγιστο φορτίο / Maximum load: 300kg

Εύκολος χειρισμός / Εasy to handle

Γρήγορος & εύκολος καθαρισμός 
Quick & easy to clean

Εργονομία / Ergonomics

Ευκολία στη χρήση / Simplicity of use
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Cam GoBox™ - Insulated Carrier Line
Η νέα σειρά ισοθερμικών κιβωτίων μεταφοράς της Cambro είναι ιδα-
νική για caterings και χώρους που απαιτείται η διατήρηση της θερμο-
κρασίας των τροφίμων και ψάχνουν για ένα πολύ ελαφρύ ισοθερμικό 
κιβώτιο που προσφέρει εξαιρετική διατήρηση θερμοκρασίας αλλά 
και μέγιστη ανθεκτικότητα για να αντέξει στην βαριά χρήση.
•  Θερμική μόνωση- Διατηρεί την θερμοκρασία των κρύων ή ζεστών 

τροφών για πολλές ώρες. 
• Ελαφρύ - Κατασκευασμένο από  διογκωμένο πολυπροπυλένιο
•  100% ανακυκλούμενο υψηλής απόδοσης αφρώδες υλικό - φιλικό 

προς το περιβάλλον. 
•  Ικανό να μεταφέρει μεγάλα φορτία ενώ διατηρεί το σχήμα και τη 

μορφή του.
• Μεγάλη αντοχή στις προσκρούσεις. 
•  Χημικώς αδρανές (δεν επηρεάζεται  στην επαφή με λάδι, λίπος και 

αρκετά χημικά). 
• Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. 
• Δεν περιέχει CFC (χλωροφθοράνθρακες).

Cam GoBox™ - Insulated Carrier Line
Cambro’s latest line of insulated transporters are ideal for caterers and 
foodservice operators looking for an ultra - lightweight transporter 
that offers superior temperature retention to protect food safety and 
excellent durability to withstand heavy commercial use, all at a budget 
friendly price. Just take them and go!
• Thermal Insulation - Holds  hot or cold food for many hours
•  Lightweight - Made of EPP (Expanded Polypropylene) - an eco-

friendly, high-performance foam material.
•  Great Structural Strength-capable of handing significant loads while 

maintaining its shape and form.
•  Excellent Energy Absorption - can withstand substantial impact 

without damage.
• Chemically Inert - unaffected by oil, grease, and most chemicals.
• Dishwasher safe.
• CFC-Free.
• 100% recyclable.
•  Line your Cam GoBox with a Cambro GN Food Pan and Seal Cover 

for the ultimate food safety solution. Cambro GN pans protect food 
and carrier to support HACCP compliance.

0,3°C 0,8°C 0,9°C 1,2°C 1,4°C

87°C 85,6°C 84,4°C 82,8°C 81,2°C

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ 
& ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Οι άνετες λαβές επιτρέπουν την 
εύκολη και ασφαλή μεταφορά των 
ισοθερμικών δοχείων. Η ενσωμα-
τωμένη εσοχή ετικέτας κρατά τις 
πλαστικές ετικέτες μενού (περι-
λαμβάνονται στα: EPP400/4566210 
& EPP300/4566209) για την ευκο-
λότερη αναγνώριση του περιεχο-
μένου.

ERGONOMIC HANDLES & 
EASY IDENTIFICATION
Comfortable handles allow easy 
and safe lifting of the Cam GoBox.
A built-in label area keeps plastic 
menu tags (included for EPP300 
and EPP400) in place for easy 
content identification or routing. 
StoreSafe Labels can also be used 
with Cam GoBoxes.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟ ΤΙΣ 4 
ΠΛΕΥΡΕΣ 
Τα ενσωματωμένα χερούλια έχουν 
σχεδιαστεί κατόπιν μελέτης ώστε 
να είναι δυνατά το πιάσιμο και η 
μεταφορά και από τις τέσσερις 
πλευρές των ισοθερμικών δοχείων 
με πόρτα. 

4-SIDED HANDLING
Thoughtfully designed built-in 
handles along the top of the front 
loader units allow them to be easily 
carried from all four sides.

ΣΤΟΙΒΑΞΗ
Τα ισοθερμικά δοχεία Cam 
GoBoxes είναι στοιβαζόμενα. 

STACKABILITY
Cam GoBoxes inter-stack and 
also stack with major competitive 
brands.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 270°
Οι ανθεκτικοί μεντεσέδες επιτρέ-
πουν στην πόρτα να ανοίξει 270° 
και παραμένει ανοιχτή στο πλαϊνό 
του ισοθερμικού δοχείου για εύ-
κολη πρόσβαση στο περιεχόμενο.
Τα μάνταλα κρατούν την πόρτα 
ασφαλώς κλειστή κατά την μετα-
φορά.

FULL 270º ACCESS
Durable hinges and latches allow 
the door to open 270º and remain 
open securely to the side of the 
front loader for easy access to 
products. Latches keep door 
sucurely closed during transport.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ 
Το ενσωματωμένο «λούκι» συγκέ-
ντρωσης συμπυκνωμάτων βοηθά 
τα ισοθερμικά δοχεία με πόρτα να 
παραμείνουν ανθεκτικά σε τυχόν 
διαρροές 

DRIP-RESISTANT
Built-in condensation barrier helps 
front loaders to remain drip-
resistant.
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15 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

19,5lt

21,5lt

25,5lt

26lt

15 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

19,5lt

21,5lt

25,5lt

26lt

20 cm
15 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

10 cm

25,5lt

34,5lt

25,5lt

28lt

20 cm
15 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

10 cm

25,5lt

34,5lt

25,5lt

28lt

51lt

52lt

15 cm

15 cm

15 cm

20 cm

20 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

58,5lt

51lt

26lt

30lt

25,5lt

28lt

20 cm

10 cm

10 cm

15 cm

6,5 cm

10 cm

6,5 cm

6,5 cm
39lt

34lt

34lt
6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm
20 cm

36,5lt

Ισοθερμικό δοχείο για GN1/2-15cm - 0,62kg
EPP top loader for 15cm GN1/2 pan - 0,62kg
*4566211 EPP260 16,9lt 39 x 33 x 25,7cm 24,92€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για GN1/2-20cm - 0,70kg
EPP top loader for 20cm GN1/2 pan - 0,70kg
*4566212 EPP280 22,3lt 39 x 33 x 31,6cm 26,77€
pack: 1

NEW NEW

Ισοθερμικό δοχείο για GN1/1-15cm - 1,07kg
EPP top loader for 15cm GN1/1 pan - 1,07kg
*4566204 EPP160 35,5lt 60 x 40 x 25,7cm 35,08€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για GN1/1-20cm - 1,2kg
EPP top loader for 20cm GN1/1 pan -1,2kg
4566205 EPP180 46lt 60 x 40 x 31,6cm 36,92€
pack: 1

 ΒΑΡΟΣ ΜΟΝΟ
1,2kg

 ΒΑΡΟΣ ΜΟΝΟ
3,9kg

Ισοθερμικό δοχείο για GN1/1-20cm - 1,13kg
EPP stacking top loader for 20cm GN pan -1,13kg

*4566206 EPP180S 43lt 60x40x18,2cm
58,6x33,6x10cm 36,92€

pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο με πόρτα για 4xGN1/1-
65cm - 3,2kg / Front loader - 3,2kg
*4566209 EPP300 60lt 64 x 44 x 47,5cm 170,77€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο με πόρτα για 6xGN1/1-65cm - 3,9kg 
Front loader - 3,9kg
4566210 EPP400 86lt 64 x 44 x 62,5cm 201,70€
pack: 1
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Ισοθερμικό δοχείο με πόρτα για ταψιά 60x40εκ. +4 ρυθμιζόμενες ράγες
Front loader for pans 60x40cm with 4 adjustable rails
*4566224 EPP4060FADJR 8,17kg 155lt 77x 54 x 68,7cm 372,70€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο με πόρτα για ταψιά 60x40εκ. χωρίς ράγες
Front loader for pans 60x40cm without adjustable rails
*4566225 EPP4060FNR 6,1kg 155lt 77x 54 x 68,7cm 245,03€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για ταψιά 60x40εκ., βάθος:20εκ., 
1,4kg
Top loader for pans 60x40cm, depth: 20cm, 1,4kg
*4566221 EPP4060T200 53lt 49x69x27cm 42,46€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για ταψιά 60x40εκ. +6 ράγες 
6,34kg
Top loader for pans 60x40cm with 6 rails 6,34kg
*4566218 EPP4060F6R 126lt 77x54x68,7cm 172,49€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για ταψιά 60x40εκ. + 9 ράγες 
6,6kg 
Top loader for pans 60x40cm with 9 rails 6,6kg
*4566223 EPP4060F9R 126lt 77x54x68,7cm 217,52€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για ταψιά 60x40εκ., βάθος: 30εκ., 
1,7kg
Top loader for pans 60x40cm, depth: 30cm,1,7kg
*4566213 EPP4060T300 80lt 49x69x37cm 48,00€
pack: 1
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Ισοθερμικό δοχείο για 8 κουτιά pizza, βάθος: 33εκ.  
με λουρί μεταφοράς, 1,3kg  / Pizza box 8 pizzas, 
depth:33cm with black strap, 1,3kg
*4566237 EPPZ35330BST 41 x 41 x 40,4cm 60,94€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 6 κουτιά pizza, βάθος: 26,5εκ. 
με λουρί μεταφοράς, 1,07kg  / Pizza box 6 pizzas, 
depth:26,5cm with black strap, 1,07kg
*4566235 EPPZ35265BST 41 x 41 x 33,9cm 57,84€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 4 κουτιά pizza, βάθος: 17,5εκ.  
με λουρί μεταφοράς, 0,89kg  / Pizza box 4 pizzas, 
depth:17,5cm with black strap, 0,89kg
*4566233 EPPZ35175BST 41 x 41 x 24,9cm 53,48€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 8 κουτιά pizza, βάθος: 33εκ., 
1,23kg
Pizza box 8 pizzas, depth: 33cm, 1,23kg
*4566236 EPPZ35330 41 x 41 x 40,4cm 48,79€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 6 κουτιά pizza, βάθος: 26,5εκ., 
1kg
Pizza box 6 pizzas, depth: 26,5cm, 1kg
*4566234 EPPZ35265 41 x 41 x 33,9cm 45,57€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 4 κουτιά pizza, βάθος:17,5εκ., 
0,82kg / Pizza box 4 pizzas, depth:17,5cm, 0,82kg
*4566232 EPPZ35175 41 x 41 x 24,9cm 41,16€
pack: 1

Ισοθερμικό δοχείο για 2 κουτιά pizza, βάθος:10εκ. 
0,82kg / Pizza box 2 pizzas, depth:10cm,  0,82kg
*4566231 EPPZ35100 41 x 41 x 17,4cm 37,58€
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς / Camdolly fits all Cam GoBoxes
*4566220 CD3253EPP 4,5kg 87,91€
pack: 1

Ψυκτική πλάκα GN1/2
Camchiller GN1/2 fits all Cam GoBoxes
*4566229 CP2632 1,75kg 32,5x26,5x3cm 43,56€
pack: 1

Θερμαινόμενη πλάκα GN1/2
Camwarmer GN1/2 fits all Cam GoBoxes
*4566238 HP2632 1,75kg 32,5x26,5x3cm 39,56€
pack: 1

Ψυκτική πλάκα GN1/1
Camchiller GN1/1 fits all Cam GoBoxes
*4566214 CP3253 3,9kg 53x32,5x3cm 59,34€
pack: 1

Θερμαινόμενη πλάκα GN1/1
Camwarmer GN1/1 fits all Cam GoBoxes
*4566215 HP3253 3,9kg 53x32,5x3cm 96,70€
pack: 1

Ουδέτερη πλάκα διαχωρισμού για τα ισοθερμικά με 
πόρτα 0,37kg
ThermoBarrier fits EPP300 & EPP400 0,37kg
*4566216 EPP3253DIV 53 x 32,7 x 3,7cm 20,88€
pack: 1

Πλαστικές ετικέτες / Plastic ID labels fits all CM GoBoxes
*4566219 EPPID5 6,50€
pack: 1

NEW

NEW

PIZZA
CAM gOBOX®

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
TEMPERATURE RETENTION

4+ ΩΡΕΣ / HOURS
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Ισοθερμικά δοχεία GASTRONORM μεταφοράς φαγητού
Για να μεταφέρετε φαγητό στη σάλα, στον κήπο ή στην άλλη άκρη τη πόλης,  τα Cambro 
Ultra Camcarrier και Camcarts είναι η καρδιά κάθε επιχείρησης εστίασης. Αυτά τα ποιοτικά 
ισοθερμικά εξασφαλίζουν την παράδοση είτε ζεστών-από το φούρνο - τροφίμων ή κρύων  - 
από το ψυγείο – επιδορπίων. Η σκληρή, μονοκόμματη, με διπλά τοιχώματα κατασκευή από 
πολυαιθυλένιο είναι εύκολη στη συντήρηση και δεν λυγίζει, δεν κάνει ρωγμές, δεν σκουριά-
ζει, δεν σπάει. Η μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης και οι αεροστεγείς φλάντζες βοηθούν 
στη διατήρηση της ποιότητας του φαγητού και των ασφαλών θερμοκρασιών για ώρες. Τα 
ανθεκτικά μάνταλα στις πόρτες από nylon ανοίγουν εύκολα και κλείνουν με ασφάλεια. Οι 
πόρτες ανοίγουν κατά 270 μοίρες για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Τα ενσωματωμένα 
χερούλια επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά. Η θερμομόνωση πολυουρεθάνης διατηρεί την 
θερμοκρασία των τροφίμων

Insulated container GASTRONORM of food’s transport
In order to transport food in the living-room, in the courtyard or at another part of the city, 
Cambro Ultra Camcarriers and Camcarts are the heart of each feeding enterprise. These 
insulated containers of high quality ensure the delivery of hot (coming right from the oven) 
foods or cold  (coming from the refrigerator) desserts. Hard, one-piece, with double walls 
manufactured by polyethylene, they are easy to maintain and do not bend. There are no 
cracks, no rust, neither do they break. The insulation created by polyurethane and the airtight 
flanges help maintaining inalterable the quality of food, while keeping temperatures at the same 
levels for hours. Durable door lockers, made of nylon, open easily and close with safety. The 
doors open at 270 degrees for easy loading and unloading. The molded-in handles allow easy 
carrying. The polyurethane insulation maintains the temperature of foods.

Iσοθερμικό δοχείο για 6 x GN1/1-65  γκρι μπλε
Ultra pan carrier slate blue
4569904 UPC400401 14,3kg 42,5x62x57cm 254,36€
pack: 1

Iσοθερμικό δοχείο για 6 x GN1/1-65 γκρι
Ultra pan carrier grey
4569910 UPCS400480 21,1kg 63,5x46x63cm 403,85€
pack: 1

Σετ  4 τροχών / Set 4 casters
4569999 UPCS400CK ø12,7cm 169,83€
pack: 1

UPC600 86,8ºC 84,3ºC 82,5ºC 80,8ºC 79,3ºC

UPC600 0,6ºC 1,1ºC 1,4ºC 1,8ºC 2,1ºC

Ιμάντας μεταφοράς / Transportation strap
*4566699 400STP000 5m 23,30€
pack: 1

Τρόλλευ μεταφοράς / Camdolly
*4568444 CD400 71 x 53 x 23cm 387,91€
pack: 1

 ΜΟΝΟ ΓΙΑ   
4569910
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Διπλό ισοθερμικό δοχείο για 8 x GN2/1-65 
ή 16 x GN1/1-65
Double insulated container 8 x GN2/1-65 or 16 x GN1/1-65
*4566767 UPC1200401 72,5 x 82 x 116cm 1.783,83€
pack: 1

Διπλό ισοθερμικό δοχείο για 8 x GN1/1-65
Double insulated container GN1/1
*4566769 UPC600 52 x 69 x 114,5cm 1.159,38€
pack: 1

Διπλό ισοθερμικό δοχείο για 12 x GN1/1-65 
Double insulated container GN1/1-65 52 x 69 x 137cm
*4566771 UPC800401 52 x 69 x 137cm 824,62€
pack: 1

Διαχωρίστε με την ουδέτερη πλάκα τα ζε-
στά και κρύα τρόφιμα μέσα στο ίδιο ισοθερ-
μικό της CAMBRO ή ελαχιστοποιήστε την 
απώλεια θερμότητας σε ένα μερικώς γεμάτο 
ισοθερμικό.

Separate hot and cold foods inside the same 
insulate container of CAMBRO or minimize 
the loss of heat in a partially full insulated 
container.

Τοποθετήστε οριζόντια στην κατάψυξη και 
μετά στην πάνω ράγα του ισοθερμικού.

Simply freezy flat and place at the top of your 
carrier.

Τοποθετήστε για 35 λεπτά σε καυτό νερό 
και μετά στον πάτο του ισοθερμικού.

Place in hot water bath for 35 minutes and at 
the bottom of your carrier.

Ουδέτερη πλάκα / Νeutral eutectic plate
4566230 400DIV180 54 x 33 x 3,8cm 84,62€
pack: 1

Ψυκτική πλάκα GN1/1
Camchiller GN1/1 fits all Cam GoBoxes
*4566214 CP3253 3,9kg 53x32,5x3cm 59,34€
pack: 1

Θερμαινόμενη πλάκα GN1/1
Camwarmer GN1/1 fits all Cam GoBoxes
*4566215 HP3253 3,9kg 53x32,5x3cm 96,70€
pack: 1
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Ηλεκτρικά Ισοθερμικά Δοχεία
Ιδανικά για συχνό άνοιγμα και κλείσιμο, 
αυτά τα ηλεκτρικά ισοθερμικά δοχεία, επι-
μηκύνουν τον χρόνο διατήρησης ζεστού 
φαγητού και εξασφαλίζουν την ασφάλεια της 
τροφής. Διατηρείται ζεστό ακόμα και εκτός 
πρίζας. 
Απόδοση χρόνου & Θερμοκρασίας
Διατήρησης θερμότητας: Ο μέσος όρος στο 
εσωτερικό του δοχείου είναι 65°C έως 74°C.
Χρόνος προθέρμανσης: Από θερμοκρασία 
δωματίου σε ζεστή: 45 λεπτά.
Χρόνος επαναφοράς: Ο χρόνος που χρειά-
ζεται για να επανέλθει η θερμοκρασία αφό-
του κρατηθεί ανοιχτή η πόρτα επί 30 δεύτε-
ρα είναι 3 λεπτά.
Χρόνος μεταφοράς: O χρόνος κατά τον 
οποίον το δοχείο μπορεί να παραμείνει 
εκτός πρίζας έως ότου η θερμοκρασία φτά-
σει τους 65°C, είναι 4 ώρες +. 

Electric insulated containers
Perfect  for frequent opening and closing, 
these electric containers with insulation 
prolong  the time of maintenance of hot 
food and ensure its safety. Hot holding when 
unplugged.
Performance regarding time & heat 
maintenance 
Heat Maintenance: The average temperature 
inside compartment is between 65°C and 
74ºC.
Warm-up time: From ambient to hot: up to 
45 minutes.
Recovery time: The time requested in order 
to recover to hot temperature after door is 
held open for 30 seconds is: 3 minutes. 
Transport  time: After reaching hot 
temperature, the amount of time unit can 
be held passively/ unplugged  until the 
temperature reaches  65° C, is  4 hours +.

Ηλεκτρικό ισοθερμικό GN1/1 12 θέσεων γκρι 
 Electric insulated container GN1/1 12 shelves grey 
265Watts
*4569913 UPCH8002 52 x 69 x 137,2cm 3.516,92€
pack: 1

Ηλεκτρικό ισοθερμικό GN1/1 6 θέσεων γκρι 
Electric insulated container GN1/1 6 shelves grey 
265Watts
*4569912 UPCH4002 46 x 67 x 63cm 1.359,54€
pack: 1

Διατήρηση ζεστών όταν δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα
Hot holding when unplugged
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Ισοθερμικό τρόλεϋ μεταφοράς πάγου granite gray  
Insulated ice caddy granite gray 
χωρητικότητα / capacity: 46kg
*4566001 ICS100L 57 x 77 x 73cm 1.008,79€
pack: 1

Ισοθερμικό τρόλεϋ μεταφοράς πάγου granite gray 
Insulated ice caddy granite gray 
χωρητικότητα / capacity: 57kg
*4566040 ICS125L 58,5x 80x74,5cm 1.033,52€
pack: 1

Διατηρήστε τα υγρά ζεστά ή κρύα για ώρες. Μονοκόμματο σώμα χωρίς ενώσεις, διπλό τοί-
χωμα, από πολυαιθυλένιο και μόνωση από παχύ αφρό.  Στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Preserve your liquids hot or cold for hours. One piece, seamless, double- wall polyethylene 
shell with thick foam insulation. They can be stacked.

Iσοθερμικό δοχείο υγρών στοιβαζόμενο  
granite gray  
Stackable insulated beverage container granite gray
*4566110 UC500191 19,9lt 42,5x30x68cm 315,49€
pack: 1

Iσοθερμικό δοχείο υγρών στοιβαζόμενο  
granite gray  
Stackable insulated beverage container granite gray
*4566100 UC250191 10,4lt 42,5x30x50cm 280,88€
pack: 1

Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο και μό-
νωση από παχύ αφρό, διατηρεί τον πάγο για 
ημέρες.

Polyethylenne body & thick foam insulation 
hold ice for days.




