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Δημιουργούμε 

Αριστουργήματα
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Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού  
Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.
Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design 
Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγω-
νισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 
2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα 
υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο 
μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά 
ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.

Δείτε το βίντεο
του νικητή
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Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΎΜΕΡΑ

13
ΚΈΝΤΡΑ ΈΡΈΥΝΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.8 Δις 
ΠΑΓΚΌΣΜΙΈΣ ΠΩΛΗΣΈΙΣ

19,800
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

136
ΈΡΓΌΣΤΑΣΙΑ

55
ΧΩΡΈΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ

Η ARKEMA ΕΊΝΑΊ ΠΑΓΚΌΣΜΊΌΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΊΔΊΚΑ ΧΗΜΊΚΑ 
ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΚΑΊ ΔΊΝΕΊ ΠΡΌΤΕΡΑΊΌΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΊΚΕΣ 
ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΊΦΌΡΌ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΎΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΣΎΝΘΕΤΙΚΑ ΎΛΙΚΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΎ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΎΣΚΕΎΕΣ

H Bostik είναι μέρος της Arkema, 
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων 

μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP 

Specialty Products & XL Brands

ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ
• 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια 

• 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης

Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-

μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή  

των εργαζομένων

ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΚΗ 
ΑΡΤΊΌΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες: 

Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΡΕΎΝΑ & ΑΝΑΠΤΎΞΗ
• 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
• 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
•  Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από  

καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών

2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΕΤΉΣΙΕΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

2018 

6.000 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΊ



ΕΝΑ ΜΕ ΤΌΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗ

Ένα με τον εφαρμοστή!
ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΊΗΣΕΊΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο 
λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν 
να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συν-
δυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

2+
ΔΙΣΈΚΑΤΌΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΈΙΣ

55
ΧΩΡΈΣ

6.000
ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΌΙ

90+
ΤΌΠΌΘΈΣΙΈΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΣ

4
RND ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

+125
ΧΡΌΝΙΑ ΤΈΧΝΌΓΝΩΣΙΑΣ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελ-
ματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας.  
Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι 
να ωφελούνται όλα τα μέρη. Έξασφαλίστε σημαντικό πλεονέ-
κτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρ-
μοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιό-
τητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από 
μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών. 
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Συστήματα Ανακαίνισης
ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

• Μη αγώγιμο
• Για παλιά υποστρώματα στα πλαίσια 

ανακαίνισης
• Ανθεκτικό στις φθορές
• Ασφάλεια για κρίσιμα υποστρώματα
• Εύκολη κοπή και τοποθέτηση

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

▶  Κατηγορία πυρκαγιάς Bfl-s1, 
επιβραδυντικό φλόγας κατά EN 
13501-1 : 2010

Ενισχυτικό ύφασμα για εφαρμογές κάτω από κεραμικά πλακίδια, παρκέ και laminate. 
Εγκεκριμένο από τη γενική επιθεώρηση κτιρίων DIBt, Γερμανία. Ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις: «Αρχών για την υγειονομική αξιολόγηση των προϊόντων δομικών κατα-
σκευών σε εσωτερικούς χώρους».

Το Nibolay Renofleece είναι ένα εύκαμπτο, διαπνέον ύφασμα από πολυεστερικό PET 
που γεφυρώνει ρωγμές και είναι κατάλληλο για την απομόνωση κεραμικών πλα-
κιδίων, συγκολλημένο συμπαγές παρκέ, παρκέ πολλαπλών στρώσεων και δαπέδων 
laminate.

Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση στον τομέα ανακαίνισης και σε παλαιά υποστρώμα-
τα με σταθερά προσκολλημένα υπολείμματα κόλλας και στόκων, σε μοριοσανίδες V 
100, σε ξηρά επιχρίσματα, σε λείες ασφαλτικές επιστρώσεις και επιστρώσεις θειικού 
ασβεστίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδοδαπέδια θέρμανση με κύκλωμα ζε-
στού νερού ή με αντιστάσεις.

Κατάλληλο για τη δημιουργία νέας επιφάνειας δαπέδου κάτω από κεραμικές επι-
καλύψεις π.χ. σε εκμισθώσεις κατοικιών και εκθέσεων. Το παλιό υπόστρωμα διατη-
ρείται, ενώ η νέα επικάλυψη πλακιδίων, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί 
γρήγορα, καθαρά και χωρίς υπολείμματα.

NIBOLAY RENOFLEECE Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Πράσινο 30606794 4008373121427
50-m2-Ρολό

(1 m πλάτος, 50 m μήκος) 
15 St./750 m2



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

NIBOLAY 
ARMIERUNGSMATTE

NIBOLAY 
ARMIERUNGSGELEGE

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Για σταθεροποίηση ασταθών 
υποστρωμάτων, σε συνδυασμό με 
υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης

• Απορροφά δυναμικά φορτία 
• Αυξάνει την διατμητική αντοχή και την 

πρόσφυση
• Εξαιρετικά λείες επιφάνειες
• Αποτρέπει τις ρωγμές κατά την 

ωρίμανση των υλικών εξομάλυνσης
• Μόνιμη ενίσχυση ακόμη και σε 

συνθήκες υγρασίας

Κατανάλωση: Περίπου 0,9 m² ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Αυξάνει σημαντικά τις αντοχές σε 
εφελκυσμό και κάμψη

• Βελτιώνει την εργασιμότητα και την 
ολκιμότητα

• Στοχοθετημένη ενίσχυση των τοπικών 
ασταθειών του υποστρώματος

• Απροβλημάτιστη τοποθέτηση σε 
μεγάλης κλίμακας έργα

• Αποτελεσματικό ακόμη και σε 
περιβάλλον με υγρασία

Κατανάλωση: Περίπου 0,8 m² ανά 
τρέχον μέτρο

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος, σε όρθια θέση

Υψηλής απόδοσης ύφασμα από ίνες υάλου για την ενίσχυση υλικών εξομάλυνσης και 
επιπέδωσης. Από ίνες υάλου μήκους 76 mm, κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) 
σύμφωνα με το DIN 1259-1. Οι ίνες αυτές, κατανέμονται στην επίστρωση και σταθε-
ροποιούνται με ένα ταχείας διάλυσης συνδετικό γαλάκτωμα.

Κατά την επαφή με το νερό, οι ίνες διαλύονται γρήγορα και ενσωματώνονται πλήρως 
στο μείγμα του υλικού εξομάλυνσης. Η επίστρωση ενισχύεται δομικά πολύ αποτελε-
σματικά και τα προβληματικά υποστρώματα σταθεροποιούνται μόνιμα.

Κατάλληλο για τσιμεντοειδή και θειικού ασβεστίου κονιάματα εξομάλυνσης και επι-
πέδωσης. Οι ίνες υάλου δεν διαβρώνονται και είναι ανθεκτικές σε υγρούς και υπαί-
θριους χώρους.

Επιφανειακή ενίσχυση για υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Οι ελαφρώς νημα-
τοειδείς, πολύ ανθεκτικές ίνες κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) σύμφωνα με 
το DIN 1259-1, είναι παράλληλες μεταξύ τους σε απόσταση περίπου 20 mm. Λόγω 
της εξαιρετικής αντοχής τους σε εφελκυσμό και του περίπου 4 φορές υψηλότερου 
μέτρου ελαστικότητας, ενισχύουν αποτελεσματικά και μόνιμα τα συμβατικά υλικά 
εξομάλυνσης και επιπέδωσης.

Ιδιαιτέρως κατάλληλο ως επιπρόσθετη ενίσχυση σε υπάρχουσες ρωγμές διαχω-
ρισμού, ή σε αρμούς κατασκευής, πάνω από τις οποίες αναμένεται υψηλή δύναμη 
εφελκυσμού.

Σταθεροποιεί άριστα τις ασταθείς επιφάνειες. Οι ίνες σταθεροποιούνται και διατη-
ρούνται σε σχήμα, έτσι ώστε να παρέχεται ένας εύκολος χειρισμός σε περίπτωση 
τοποθέτησης μεγάλης κλίμακας, ή ενσωμάτωσης σε στερεά υλικά επισκευής.

DÄMMPLATTEN

ARDATEC MEMBRAN

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

• Για ηχομόνωση
• Για θερμομόνωση
• Για εσωτερικές εφαρμογές

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό 
μέρος 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Ελάττωση χτυπογενών θορύβων 
σύμφωνα με DIN52210 έως 17 dB, 
και με κεραμικές επιφανειακές 
επενδύσεις σταθερά συνδεδεμένες 
μέχρι 13 dB

▶  Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

• Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές 
επιστρώσεις

• Για μπαλκόνια, ταράτσες
• Για πισίνες μέχρι ύψους πλήρωσης 

4 μέτρων
• Για χημικώς μολυσμένες περιοχές
• Άμεση τοποθέτηση
• Εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
• Πολύ πρακτική εφαρμογή
• Κατάλληλη ως μέσο αποσύμπλεξης

Κατανάλωση: Περίπου 1,0 έως 1,05 m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές 
εκπομπές

Ρητινούχες πλάκες πολυεστερικών ινών για θερμομόνωση και ηχομόνωση, καθώς και 
για μόνωση από ηλεκτρικά ρεύματα. Κατάλληλες για εσωτερικές εφαρμογές.

Για ηχομόνωση και θερμομόνωση σε καινούρια και παλαιά κτίρια, σε οικιστικές και 
εμπορικές κατασκευές, σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, σε μαγνησίτη, επιστρώσεις 
τσιμέντου και θειικού ασβεστίου, παλαιά φυσική πέτρα, τεχνητή πέτρα, κεραμικές 
επενδύσεις, ξύλινα πατώματα, παρκέ , μοριοσανίδες και χάλυβα.

Εύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρή-
ση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Εξαιρετικό 
πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται 
από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα 
πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, 
μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως 
μέσο αποσύμπλεξης . Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφά-
νειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές .

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30611140 4008373128303
90-m2-Ρολό

(0,9 m πλάτος, 100 m μήκος)
24 τεμάχια./2160 m2

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Πλάκες
60 x 100 cm

(1 St.=0,60 m2) 

Λευκό 30180730 4026923102023
4 mm πάχος
200 St./120m2

Λευκό 30180731 4026923102030
9 mm πάχος
100 St./60m²

Λευκό 30180732 4026923102047
15 mm πάχος
60 St./36 m2

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30835829 4026923605333
30-m²-Ρολό

1 m πλάτος, 0,6 mm πάχος
28/840 m²

Απόχρωση Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

Λευκό 30823004 4008373125975
40-m²-Ρολό

(0,8 m πλάτος, 50 m μήκος)
45 τεμάχια

DIN 18534-3
W3-I

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement

60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement

Τέλεια προβολή
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους 
καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά 
σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη 
βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140
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