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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 
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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. 

 

® = σήμα κατατεθέν της BASF 
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