ARAme

Design inovador, fiabilidade e uma relação qualidade/preço in
Cambro em prateleiras para a restauração comercial. A série B
prateleiras Cambro que equipará os profissionais com soluçõ
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• Com
um peso até 60%
mais leve do que o aço; fácil de montar e ajustar.
• Maximize a utilização do espaço; duas unidades unem-se através da
oU PARtiR
utilização de um poste partilhado, sem perda de capacidade de carga.
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ComeRCiAis oU PRoDUtos QUÍmiCos AgRessiVos
• Impermeável à humidade, ao sal e a produtos químicos.
• fiCARÁ
Com feRRUgem e CoRRosão
• Os elementos não têm soldaduras, pelo que os líquidos e a sujidade
não penetram nas fendas.
• Os derrames de comida ácida ou químicos e materiais de limpeza
desgastam as prateleiras de arame e revestidas a epóxi, fazendo
com que o produto se deteriore ao longo do tempo em aplicações
como refrigeradores, frigoríficos, áreas de material de limpeza e
armazenagem a seco.
• As placas de prateleira são fáceis de retirar, colocar na máquina
de lavar louça, além de serem aprovadas pela NSF e seguras para
contacto direto com comida.
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• sUBstitUições fReQUentes e DisPenDiosAs
Prateleiras para toda a Vida
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resistente apresenta um bom
desempenho mesmo nos ambientes mais duros, incluindo
• gARAntiA
limitADA
congeladores,
refrigeradores e zonas de lavagem de louça.
• Ideal para ambientes húmidos, secos, frios ou quentes.
• Seguros a temperaturas até -38 ºC, os Elementos
Camshelving constituem o sistema de prateleiras ideal para
congeladores, ambientes fechados com passarela ou qualquer
ambiente húmido.
• A série Básicos conta com uma garantia vitalícia contra a
ferrugem e corrosão.
• A série Básicos elimina a necessidade da substituição
dispendiosa e inconveniente de prateleiras.
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Design inovador, fiabilidade e uma relação qualidade/preço inigualável conjugam-se na perfeição na mais recente oferta da
Cambro em prateleiras para a restauração comercial. A série Básicos Camshelving cria e define toda uma nova categoria de
prateleiras Cambro que equipará os profissionais com soluções seguras e robustas, de uma forma muito mais económica.
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Resistência e durabilidade
extraordinárias
• O material compósito é tão forte como o aço.
• O material compósito tem uma funcionalidade de memória e regressa
à sua forma original imediatamente após o produto ser retirado
das prateleiras.
• Com um peso até 60% mais leve do que o aço; fácil de montar e ajustar.
• Maximize a utilização do espaço; duas unidades unem-se através da
utilização de um poste partilhado, sem perda de capacidade de carga.

não corrosivo e sem ferrugem
• O material compósito não descasca, não amassa nem deforma;
mantém-se sem corrosão nem ferrugem.
• Impermeável à humidade, ao sal e a produtos químicos.
• Os elementos não têm soldaduras, pelo que os líquidos e a sujidade
não penetram nas fendas.
• Os derrames de comida ácida ou químicos e materiais de limpeza
desgastam as prateleiras de arame e revestidas a epóxi, fazendo
com que o produto se deteriore ao longo do tempo em aplicações
como refrigeradores, frigoríficos, áreas de material de limpeza e
armazenagem a seco.
• As placas de prateleira são fáceis de retirar, colocar na máquina
de lavar louça, além de serem aprovadas pela NSF e seguras para
contacto direto com comida.

Prateleiras para toda a Vida
• O material compósito resistente apresenta um bom
desempenho mesmo nos ambientes mais duros, incluindo
congeladores, refrigeradores e zonas de lavagem de louça.
• Ideal para ambientes húmidos, secos, frios ou quentes.
• Seguros a temperaturas até -38 ºC, os Elementos
Camshelving constituem o sistema de prateleiras ideal para
congeladores, ambientes fechados com passarela ou qualquer
ambiente húmido.
• A série Básicos conta com uma garantia vitalícia contra a
ferrugem e corrosão.
• A série Básicos elimina a necessidade da substituição
dispendiosa e inconveniente de prateleiras.

PRAteleiRAs
PARA toDA A ViDA -38º a 88º
A gama elementos Camshelving proporciona uma
impressionante mais-valia, incluindo uma garantia
vitalícia contra a corrosão.

Retorno do investimento
• A gama Elementos Camshelving maximiza a
utilização de espaço.
• As placas de prateleira amovíveis aumentam
a segurança da comida e reduzem a
contaminação cruzada.
• Fácil de limpar, instalar e regular.
• Todas as peças da série Básicos Camshelving podem
ser lavadas na máquina de lavar louça.
• A maioria das prateleiras cobertas a arame ou epóxi
dura uma média de 4-5 anos num refrigerador ou
frigorífico antes de começar a enferrujar e necessitar
de substituição. Tal significa que, ao longo de um
período de 10 anos, um operador teria de substituir
as prateleiras de arame duas vezes.
• Além do custo das prateleiras,
existem custos adicionais, incluindo:
›› Remoção e eliminação de prateleiras antigas.
›› Custos de encerramento por parte do
departamento de saúde, por motivo de
infração do código de saúde.

As UniDADes estACionÁRiAs BÁsiCAs
3 alturas
3 profundidades

›› O risco e custo potencial
da contaminação cruzada.

6 comprimentos

›› Aterros e impacto ambiental.

1630 mm
460 mm
760 mm
1220 mm

1830 mm
540 mm
910 mm
1380 mm

2140 mm
610 mm
1070 mm
1530 mm

BÁsiCos CAmBRo
Autocertificação eUA
Capacidade de carga

Unidade autónoma
Unidade autónoma
Unidade autónoma

Comprimento
da guia (mm)
760-910
1070-1220
1380-1530

Por prateleira
272 kg
272 kg
227 kg

Por unidade
1089 kg
1089 kg
907 kg

Certificação tÜV
Capacidade de carga
Por prateleira
300 kg
250 kg
200 kg

Por unidade
1200 kg
1000 kg
800 kg

Autocertificação eUA
Capacidade de carga

ComPonentes

Por prateleira
363 kg
136 kg

Por unidade
—
544 kg

Visite www.cambro.com/shelving_Videos
para informações sobre a série Básicos Camshelving
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CAMBRO U.S.A.
TEL: (714) 848-1555
FAX: (714) 230-4375
international@cambro.com
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CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com
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Calço de apoio
Unidade de canto

Comprimento
da guia (mm)
1380-1530
760-1220

