
Μαζί
Δημιουργούμε 

Αριστουργήματα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
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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

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



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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Προστατευτικές Επικαλύψεις
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30172290 
Συστατικό A

4008373109876
3-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/216 kg

30822015 
Συστατικό B

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822036 
Συστατικό A

4008373118168
7,5-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/540 kg

30822015 
Συστατικό B

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30822034 
Συστατικό A

4008373118151
5,25-kg-Μεταλλικό δοχείο

72/378 kg

30822015 
Συστατικό Β

4008373118175
0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο

(4 τεμάχια ανά κιβώτιο)
90/360 τεμάχια

Χαμηλού ιξώδους αστάρι, κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα. Κα-
τάλληλο για βελτίωση της πρόσφυσης των Bostik 5302 EP, Bostik 5304 EP και 
Bostik 5305 EP.

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες με βάση εποξειδική ρη-
τίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 
858-1:1993 ως επίστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών υγρών, βιοντίζελ 
καθώς και βιοαλκοόλης.

Υψηλής ποιότητας προστατευτική επίστρωση για σκυρόδεμα και μέταλλο, καθώς 
και για εσωτερική επίστρωση σε δεξαμενές ελαφρών τοξικών υγρών. Μόνιμα αν-
θεκτικό σε αλκάλια, λύματα, περιττώματα, ορυκτέλαια, λίπη, έλαια, αλειφατικούς 
διαλύτες και τα συναφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος στρώσεων μεταξύ 
100 - 500 μm.

BOSTIK 5301 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2-K
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ

• Χαμηλού ιξώδους
• Γεμίζει τους πόρους
• Διεισδύει βαθιά

Κατανάλωση: Περίπου 200 - 400 g 
ανά m2

Απόχρωση: Κιτρινωπό-διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

BOSTIK 5302 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2K

• Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές 
ουσίες

• Μεγάλος χρόνος ζωής μείγματος
• Εύκολη εφαρμογή

Κατανάλωση: Περίπου 250 - 400 g 
ανά m2

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

200 - 400 g/m²200 - 400 g/m²

250 - 400 g/m²250 - 400 g/m²

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30603669 4026923600710
10-kg-Δοχείο

44/440 kg

30140861 4026923600727
25-kg-Δοχείο

18/450 kg

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση εποξειδική 
ρητίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές. 
Ανθεκτικό σε θειικό οξύ σύμφωνα με το DIN EN 13529. Δοκιμασμένο σύμφωνα με 
το DIN EN 11622-2 για εσωτερική επίστρωση δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέμα-
τος, κατάλληλων για αποθήκευση ζωικών απόβλητων κλπ.

Υψηλού ιξώδους, ενισχυμένο με ίνες προστατευτικό επίχρισμα κατάλληλο για 
σκυρόδεμα, για εσωτερική επίστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών 
υγρών σύμφωνα με το DIN EN 858-1, καθώς και για μέταλλα.

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλ-
το, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική 
πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτι-
κό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επίστρωση σοβατισμένων 
δεξαμενών,  ή δεξαμενών σκυροδέματος  αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών 
αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατι-
κών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

BOSTIK 5304 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2K
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

• Χωρίς διαλύτες
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές

Κατανάλωση: Περίπου 500 - 900 g 
ανά m2

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση : Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

500 - 900 g/m²500 - 900 g/m²

K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

• Έτοιμο προς χρήση
• Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα
• Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση
από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 
kg ανά m2 από υδροστατική πίεση: 
περίπου 1,5 kg ανά m2 ως αστάρι: 
περίπου 0,1 kg ανά m2

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό 

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και 
το φυλλάδιο του συστήματος 5

▶  Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά 
απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2

▶  Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες 
σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2

▶  Giscode BBP 10



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

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγρά-

φου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων 

που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της 

Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με 

την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι 

υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η 

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του 

χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμ-

φωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλ-

ληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε 

προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών 

του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν πα-

ραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του 

προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, 

των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οια-

δήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλ-

ληλόλητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ 

τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί 

στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξε-

ων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν 

αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύ-

ησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων 

του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, 

ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδε-

μία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/

και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης 

αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέ-

ρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέ-

ρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί 

και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο 

αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και 

τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως 

να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλόλη-

τα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει 

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. 

Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και 

εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγορα-

στών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακί-

νησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι πα-

ραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους 

εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρή-

θηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.

BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, 
Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30814447 4026923600444
5-kg-Δοχείο
84/420 kg

Κωδικός Νο Κωδικός EAN
Συσκευασία 

Παλέτα

30607677 4008373126255
80-Φύλλα-Κουτί

(8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 70/560 
τεμάχια

Διαλυτικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των αποξηραμένων υπολειμμάτων 
ασφάλτου και των ακατέργαστων υπολειμμάτων ρητινών.

Για πρακτικό και γρήγορο καθαρισμό στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανί-
ας, του εμπορίου, του συνεργείου, της συναρμολόγησης, του εργοταξίου, της εξυπη-
ρέτησης πελατών και των επισκευών. Ιδανικά για ταξίδια.

Καθαρίζουν απαλά, αλλά ισχυρά. Αφαιρούν υπολείμματα κόλλας και σιλικόνης, λίπη, 
έλαια, λιπαντικά, έλαια σιλικόνης, μελάνι, φρέσκα χρώματα και βερνίκια. Κατάλληλα 
για καθαρισμό εργαλείων, μηχανών, γραφείων και πάγκων εργασίας, συσκευών και 
πολλών άλλων.

Τα μαντηλάκια φέρουν διάτρηση και μπορούν εύκολα να αποκοπούν ανάλογα με τις 
ανάγκες. Το πρακτικό και ανθεκτικό κουτί είναι σφραγισμένο με ένα συνθετικό φιλμ 
που εμποδίζει τα μαντηλάκια να στεγνώσουν πρόωρα.

EPOXAN REINIGER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• Αποτελεσματικός καθαρισμός

Κατανάλωση: Oσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από 
τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

• Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά 
υλικά

• Βαθύς καθαρισμός
• Εύχρηστα

Αποθήκευση: Σε σκοτεινό, δροσερό και 
ξηρό μέρος υπό σταθερή θερμοκρασία, 
για τουλάχιστον έως την ημερομηνία 
λήξης

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

▶  Μόνο για εμπορική χρήση

NIBOCLEAN PRO

80
Blatt/
Sheets

mailto:info@bostik.gr
http://www.bostik.gr
http://www.denbraven.gr


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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