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Τα θερμικά καλύμματα για παλέτες της LeghornGroup, επιστρέφουν το

κόστος αγοράς τους αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλά χρόνια.

Αυτά τα μονωτικά καλύμματα εμπορευμάτων είναι τα πιο αξιόπιστα όταν

ζητάμε την σταθερότητα στην θερμοκρασία.

Εμείς χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά με τεχνικές συναρμολόγησης οι

οποίες μπορούν να δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα απομόνωσης.

Όλα τα κύρια προϊόντα μας είναι φτιαγμένα από VMPET (επιφάνεια), το

οποίο είναι πιο ανθεκτικό από το καθαρό αλουμίνιο.

Είναι το δικό μας EPE πολλών στρωμάτων υψηλού πολυμερούς, δεν

υπάρχει κόλλα μεταξύ των στρωμάτων, ως σεβασμό στο περιβάλλον. non

c’è colla tra gli strati, rispettoso dell’ambiente. Θερμική αγωγιμότητα: 0,028 ~

0,035w / m.k.

Η λύση που υιοθετήσαμε για την παραγωγή των θερμικών καλυμμάτων για

παλέτες δίνει την σιγουριά στους χρήστες ότι τα χαρακτηριστικά του

καλύμματος παραμένουν αναλλοίωτα.

Η λειτουργία τους είναι εύκολη. Στη διάρκεια του χειμώνα τα θερμικά

καλύμματα παγιδεύουν την θερμότητα και έτσι η θερμοκρασία στην διάρκεια

της μεταφοράς παραμένει σταθερή πάνω από την θερμοκρασία πάγου για

περιόδους πολύ μεγαλύτερους.

Το καλοκαίρι, με υψηλότερες θερμοκρασίες το στρώμα αλουμινίου

αντανακλά τις ακτίνες IR και διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία στην

διάρκεια της μεταφοράς.

ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΛΕΤΑΣ 
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Στην πραγματικότητα οι λύσεις

που προτείνουμε

χρησιμοποιούνται για την

προστασία φθαρτών

τροφίμων.

Με το κάλυμμα για παλέτες της

LeghornGroup οι παλέτες με

φρούτα και λαχανικά

προστατεύονται από

περιβαλλοντολογικούς

παράγοντες. Η διατήρηση

σταθερότητας στην «αλυσίδα

του κρύου» σε κάθε φάση

μετακίνησης των ευπαθών

εμπορευμάτων, είναι

σημαντικός παράγοντας

διατήρησης της φρεσκάδας

των προϊόντων.

THERMAL PALLET COVER –

ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΛΕΤΑΣ 

Τα ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΛΕΤΑΣ είναι μία οικονομική λύση για την

προστασία ολόκληρων παλετών με προϊόντα.

Γιατί να μονώσουμε κάθε κιβώτιο ξεχωριστά όταν μπορούμε να μονώσουμε

όλη την παλέτα;

Η LeghornGroup δημιούργησε θερμικά καλύμματα παλετών για την προστασία

ευπαθών προϊόντων όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, από απότομες αλλαγές

θερμοκρασίας ή από οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντολογικό παράγοντα

όπως το νερό το φως οι σκόνες στην διάρκεια της μεταφοράς τους.

Αυτό το κάλυμμα παλετών αποτελείται από ένα πρακτικό καπάκι, εύκολο στην

τοποθέτηση και αφαίρεση και με ένα κόστος πραγματικό χαμηλό σε σχέση με

την προστασία που παρέχει σε ευπαθή προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται σε

χώρους μη ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
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COPERTE TERMICHE PER PALLET

Στον χώρο της μεταφοράς φαρμάκων με την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για ειδικά

φάρμακα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και με την παγκοσμιοποίηση, η ανάγκη

των φαρμακευτικών εταιριών είναι η διάθεση των φαρμάκων όχι μόνο στον εθνικό

τους χώρο αλλά και στο εξωτερικό σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε τέλεια

κατάσταση και αναλλοίωτα ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους αποδέκτες.

Τα θερμικά καλύμματα για παλέτες όταν χρησιμοποιούνται στον χώρο των

μεταφορών των φαρμάκων με ελεγχόμενη θερμοκρασία είναι σε θέση να

διατηρήσουν μία θερμοκρασία μεταξύ +2° και +8° C για χρονικό διάστημα μέχρι

36 ώρες.

Εάν κριθεί απαραίτητο είναι δυνατή η αύξηση αυτού του χρονικού περιθωρίου,

ανάλογα με την ποσότητα καταψυκτικών στοιχείων τα οποία περιέχονται στο

κάλυμμα της παλέτας.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es

05

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – EΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝHΛΑΤΗΣΗ

ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ - 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE -

Ph:  +302641048161- Fax:+302641057943

www.leghorngroup.gr  - info@leghorngroup.gr

3360 


