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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α. ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΣΑΦΤΞΗ  

Περιγραυή 

Να είλαη θαηλνύξηνο, ακεηαρείξηζηνο, θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, 

θαηάιιεινο γηα ηξόθεκα. Καηαζθεπή από αλνμείδσην ράιπβα. Σν εζσηεξηθό ηνπ 

ζαιάκνπ λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε πγεηνλνκηθέο γσλίεο  γηα επθνιόηεξν θαζάξηζκα 

θαη απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ. Πόξηεο κε επαλαθνξά, κνλσκέλεο κε 

νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε, κε αλνμείδσηε ιαβή θαη καγλεηηθό ιάζηηρν θνπκπσηό 

κε πγεηνλνκηθέο πιεπξέο, πνπ αληηθαζίζηαηαη εύθνια. Οη θάζεηνη θαη νη νξηδόληηνη 

νδεγνί λα αθαηξνύληαη εύθνια δηεπθνιύλνληαο ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ. Ο 

ζράξεο λα είλαη αλνμείδσηεο θαηαζθεπήο θαη λα κελ εθάπηνληαη κε ηα ηνηρώκαηα 

ηνπ ςπγείνπ ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηαλνκή ηεο ςύμεο. Πόδηα αλνμείδσηα, 

ξπζκηδόκελνπ ύςνπο, κε εηδηθό PVC ζην εζσηεξηθό ηνπο πνπ λα κελ επηηξέπνπλ 

ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ ειεθηξηζκνύ παξέρνληαο πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Πίλαθαο 

ειέγρνπ κε ειεθηξνληθό ζεξκόκεηξν/ζεξκνζηάηε. Απόςπμε ειεθηξνληθά 

ειεγρόκελε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα ζπκππθλώκαηα ηεο απόςπμεο 

εμαηκίδνληαη κέζσ ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Οη εμαηκηζηέο λα είλαη επηθαιπκκέλνη κε 

εηδηθή επνμηθή αληηδηαβξσηηθή & αληηκηθξνβηαθή βαθή. Ψύμε βεβηαζκέλεο 

θπθινθνξίαο κε βεληηιαηέξ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξε ςύμε θαη θαιύηεξε 

δηαλνκή ζεξκνθξαζίαο. Ηιεθηξνληθό ηεξκαηηθό πόξηαο, ην νπνίν κε ην άλνηγκα 

θάζε πόξηαο ζηακαηάεη απηόκαηα ε ιεηηνπξγία ηνπ βεληηιαηέξ. Μόλσζε ζαιάκνπ 

θαη πνξηώλ κε νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε, πάρνπο 50mm ηνπιάρηζηνλ. πκβαηηθόο 

ρξόλνο παξάδνζεο εληόο ελόο (1) κήλα. 

Σεχνικά Υαρακτηριστικά 

Δμσηεξηθέο Γηαζηάζεηο: 

 Μήθνο από 140cm έσο 160cm 

 Βάζνο από 80cm έσο 87cm 

 Ύςνο από 200cm έσο 240cm 
Διάρηζηε ρσξεηηθόηεηα:1400 ιίηξα 
Διάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο (oC): -18  
ράξεο: από 3 έσο 6, αλνμείδσηνπ ηύπνπ 
Πόξηεο: 2 
Σάζε ιεηηνπξγίαο: 220-240V/50Hz 
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Β. ΦΤΓΔΙΟ ΒΙΣΡΙΝΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  

Περιγραυή 

Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην, θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, 

θαηαθόξπθν, νξζνγώλην, ηερλνινγίαο no-frost, θαηάιιειν γηα αλαςπθηηθά/πνηά θαη 

γιπθά. Αζόξπβεο ιεηηνπξγίαο κε βεβηαζκέλε θίλεζε αέξνο, γηα νκνηόκνξθε 

θαηαλνκή θαη ζηαζεξόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μόλσζε από νηθνινγηθή 

πνιπνπξεζάλε, πάρνπο 50mm ηνπιάρηζηνλ. πκπαγνύο θαηαζθεπήο, κε 

εζσηεξηθή επέλδπζε από πιηθά πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ ζαιάκνπ θαη 

ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ. Να είλαη κνλόπνξην, κε καγλεηηθό ιάζηηρν θαη λα θέξεη 

ηνπιάρηζηνλ δηπιό ή ηξηπιό θξύζηαιιν ρακειήο εθπνκπήο, αληηζακβσηηθό γηα 

άλεηε παξαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Να δηαζέηεη ξόδεο κεηαθίλεζεο βαξέσο 

ηύπνπ κε ξεγνπιαηόξνπο, ώζηε λα δύλαηαη λα κεηαθηλεζεί κε επθνιία, θαη λα 

ξπζκίδεηαη ε θιίζε ηνπ. Σα ξάθηα λα είλαη βακκέλα ή απνηεινύκελα από κεηαιιηθό 

ζθειεηό κε πιαζηηθή επέλδπζε ιεπθνύ ρξώκαηνο, αθαηξνύκελα θαη ξπζκηδόκελα 

θαζ’ ύςνο. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο. Απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο +43 oC. πκβαηηθόο ρξόλνο 

παξάδνζεο εληόο ελόο (1) κήλα. 

Σεχνικά Υαρακτηριστικά 

Δμσηεξηθέο Γηαζηάζεηο: 

 Μήθνο από 60cm έσο 100cm 

 Βάζνο από 60cm έσο 100cm 

 Ύςνο από 200cm έσο 240cm 
Διάρηζηε ρσξεηηθόηεηα: 420 ιίηξα 
Θεξκνθξαζία ζπληήξεζεο (oC): από +2 έσο +7. 
ράξεο: 4 ηνπιάρηζηνλ  
Σάζε ιεηηνπξγίαο: 220-240V/50Hz 
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