BASF και Vitex: Συµφωνία co-branding για το
θερµοµονωτικό υλικό NEOPOR®
Τη χρήση του εµπορικού σήµατος NEOPOR®, του αυθεντικού µονωτικού υλικού
της BASF, στις γραφιτούχες θερµοµονωτικές πλάκες του πιστοποιηµένου
συστήµατος

εξωτερικής

θερµοµόνωσης

VITEXTHERM

της

Vitex,

συµφώνησαν οι εταιρείες BASF και Vitex Α.Ε. την Τρίτη, 29 Σεπτεµβρίου 2020. Με
αυτή τη συµφωνία co-branding, το σήµα NEOPOR® της BASF τοποθετείται στις
συσκευασίες του συστήµατος VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE της Vitex, καθώς
και σε όλα τα ενηµερωτικά υλικά προώθησης του συστήµατος.
«Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για αυτή τη συνεργασία µε την Vitex, η οποία
ενισχύει τη θέση του NEOPOR® στην Ελλάδα ως το πλέον αποδοτικό αυθεντικό
υλικό, υψηλής ποιότητας. Το NEOPOR® είναι η πρώτη ύλη της BASF µε την οποία
παράγονται γραφιτούχες πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης (EPS). Σε όλη την
Ευρώπη, ήδη από το 1998, αρχιτέκτονες, µηχανικοί και κατασκευαστές
βασίζονται στην ποιότητα του NEOPOR® για τις οικοδοµικές τους εργασίες»,
δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
«Η Vitex Α.Ε., πιστή στο όραµά της για καινοτόµες, ολοκληρωµένες και ποιοτικές
λύσεις, πιστοποιεί και ενισχύει την προϊοντική της γκάµα, µέσω της νέας
στρατηγικής συµφωνίας µε την BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Με το VITEXTHERM παρέχουµε
µια ολοκληρωµένη λύση εξωτερικής θερµοµόνωσης, η οποία συµβάλλει
σηµαντικά στην ανανέωση και στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων, µε
στόχο τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και την αντοχή στις φθορές», δήλωσε
ο Αρµόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος της Vitex Α.Ε.

Σχετικά µε το NEOPOR®

Το NEOPOR® είναι προϊόν µακροχρόνιας έρευνας των εργαστηρίων της BASF,
της κορυφαίας χηµικής εταιρείας, και αποτελεί ένα καινοτόµο υλικό διογκωµένου
πολυστυρενίου. Χάρη στο υλικό αυτό, οι γραφιτούχες µονωτικές πλάκες
NEOPOR® προσφέρουν το χαµηλότερο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας,
ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσµατα ακόµα και µε λεπτότερες
µονωτικές πλάκες έναντι των συµβατικών υλικών µεγαλύτερου πάχους, που
διατίθενται στην αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.neopor.de

Σχετικά µε το VITEXTHERM
Η Vitex Α.Ε. ανέπτυξε το πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
VITEXTHERM που εφαρµόζεται σε παλαιά και νέα κτήρια. Το VITEXTHERM έχει
σχεδιαστεί µε τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και είναι προσαρµοσµένο στις
ανάγκες του τελικού καταναλωτή, αποτελώντας κορυφαία επιλογή για ποιοτικό
αποτέλεσµα και ανθεκτικότητα της κατασκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.vitextherm.gr

Media relations:
Αθηνά Κυλάφη
Υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Κιν.: 6936115826
Email: athina.kylafi@basf.com

Διεύθυνση Marketing:

Μαρία Ξυλούρη
Marketing Director
Vitex Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 55 89 530
Email: mxilouri@vitex.gr
Σχετικά µε την BASF
Στη BASF, δηµιουργούµε χηµεία για ένα βιώσιµο µέλλον. Συνδυάζουµε την
οικονοµική επιτυχία µε την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη.
Περισσότεροι από 117.000 εργαζόµενοι του Οµίλου της BASF συµβάλλουν στην
επιτυχία των πελατών µας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονοµίας και
σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσµου. Η γκάµα των προϊόντων µας
διαρθρώνεται σε έξι τοµείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface
Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε
πωλήσεις ύψους €59 δισεκατοµµυρίων το 2019. Η BASF είναι εισηγµένη στα
χρηµατιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts
(BASFY)
στις
ΗΠΑ.
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιµες
στο www.basf.com.
Σχετικά µε την VITEX Α.Ε.
Η Vitex A.E. είναι η µεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία οικοδοµικών
χρωµάτων. Οι δραστηριότητές της περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και την
παραγωγή προϊόντων για τους τοµείς των οικοδοµικών χρωµάτων (Vitex), των
ασφαλτικών µονώσεων (Hermes), της εξωτερικής θερµοµόνωσης (VitexTherm)
και των ναυτιλιακών χρωµάτων (Eumaria). Διαθέτοντας το πιο σύγχρονο
εργοστάσιο στην Ελλάδα, και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, η Vitex
A.E. προσφέρει ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις στην ελληνική αγορά και
σε περισσότερες από 20 χώρες του εξωτερικού. Από το 1932 η Vitex A.E.
λειτουργεί µε ξεκάθαρη δέσµευση για την παροχή βέλτιστης ποιότητας και
υπηρεσιών, συµβάλλοντας ταυτόχρονα µε υπευθυνότητα στην αειφόρο
ανάπτυξη. Πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work για την περίοδο 2020 - 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.
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