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Οι πόρτες κλείνουν ερμητικά με ειδικό 

λάστιχο επιτυγχάνοντας πλήρες μόνωση 

και διαθέτουν σούστες για να κλείνουν 

αυτόματα εάν μείνουν ανοικτές. 

 

 

Οι λειτουργία του ψυγείου ελέγχεται από 

το καλύτερο ηλεκτρονικό – digital 

controller της αγοράς μάρκας KELD τύπου 

KLT. 

 

 

Τα ψυγεία βιτρίνα της εταιρείας μας 

προσφέρουν περιμετρικά μόνωση 6 cm για 

πλήρη μόνωση και χρησιμοποιούν Ιταλικές 

πόρτες CISAPLAST άριστης ποιότητας και τα 

καλύτερα μονωτικά λάστιχα της αγοράς. 

 

 

Οι ψυκτήρες των ψυγείων μας είναι 

εγκαταστημένοι πάντοτε στην οροφή με 

τρόπο που να μην φαίνονται από έξω και 

να μην μειώνουν την βιτρίνα του ψυγείου.  



Σε κάθε πόρτα μπαίνουν πέντε (5) σχάρες 

PVC οι οποίες είναι ρυθμιζόμενες 

καθ’ύψος και μπορούν να ρυθμιστούν 

εύκολα από εσάς. 

Οι μηχανές των ψυγείων μας μπορούν να 

εγκατασταθούν εκτός χώρου σε βάση 

καλυμμένη ή εναλλακτικά χωστές στο 

κάτω μέρος του ψυγείου χωρίς να 

επηρεάζεται η εμφάνιση του. 

 

Τα ψυκτικά μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται στα ψυγεία μας είναι 

από επώνυμους Ευρωπαϊκούς 

κατασκευαστές, Γερμανικά ή Γαλλικά με 

όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας. 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο από το 1972. Οι διαδικασίες μας 

ελέγχονται από το συστήμα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001: 2008 και τα ψυγεία μας 

φέρουν την πιστοποίηση CE MARKING. 

 

 



 



Η εγκατάσταση πόρτων αλουμινίου μπορεί να φαίνεται πιο οικονομική αλλά: 

1. Με την εγκατάσταση συρόμενων πόρτων δεν επιτυγχάνετε επαρκή μόνωση 

με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας να είναι χαμηλή, μόλις  10– 15%, 

σε σύγκριση με τα ψυγεία μας με ανοιγόμενες πόρτες τα οποία προσφέρουν 

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 40 – 55%. 

2. Ένα ψυγείο δύο μέτρων με δύο συρόμενες πόρτες υπάρχει περίπτωση να μην 

μπορεί να εξυπηρετήσει δύο πελάτες ταυτόχρονα, ενώ ένα τρίπορτο ψυγείο με 

ανοιγόμενες πόρτες μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρείς πελάτες χωρίς κανένα 

πρόβλημα. 

3. Οι συρόμενες πόρτες αλουμινίου δεν σφραγίζουν ερμητικά με αποτέλεσμα 

την μεγάλη απώλεια ψύξης. Αντιθέτως οι ανοιγόμενες πόρτες μας 

σφραγίζουν ερμητικά με την χρήση ειδικών λαστίχων και εξασφαλίζουν 

μηδενική απώλεια ψύξης. 

4. Οι συρόμενες πόρτες συνήθως μένουν ελαφρώς ανοικτές από τους πελάτες με 

αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ούτε καν η μικρή απομόνωση που μπορούν 

να προσφέρουν. Αντιθέτως οι ανοιγόμενες πόρτες μας έχουν μηχανισμό για να 

κλείνουν αυτόματα εάν μείνουν ανοικτές. 

5. Στα ανοικτά ψυγεία γίνεται εγκατάσταση μεγαλύτερων μηχανών για να 

αντισταθμίζεται η συνεχής απώλεια ψύξης. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη 

κατανάλωση. Επίσης με την εγκατάσταση συρόμενων πόρτων η θερμοκρασία 

επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορα με αποτέλεσμα ο κομπρεσόρος να σταματά 

και να ξεκινά πάρα πολλές φορές σε σχέση με το κανονικό. Αυτό είναι πολύ 

επιβλαβές στον κομπρεσόρο, αυξάνει τα έξοδα συντήρησης και μειώνει την 

διάρκεια ζωής του. 


