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Είναι υλικό με μεγάλη αντοχή και ιδιαίτερη αισθητική
και αποτελεί την πιο σύγχρονη πρόταση στο χώρο του Design.
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Πρωτοποριακό Προϊόν
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Οι ομογενείς επιφάνειες είναι ένα
πρωτοποριακό προϊόν, που αποτελείται
από ένα μείγμα φυσικών ορυκτών υλικών
και ακρυλικών ρητινών.

Design
Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα χωρίς ορατούς αρμούς και ενώσεις,
προσφέροντας απόλυτη αίσθηση ελευθερίας και έκφρασης στο σχεδιασμό.

Αντιβακτηριδιακό
Η παντελής έλλειψη πόρων στην επιφάνεια του διασφαλίζει άριστη υγιεινή
και αντιβακτηριακή προστασία και έτσι δεν επιτρέπει σε βρωμιά και
υπολείμματα τροφίμων να εισχωρήσουν και να δημιουργήσουν εστίες
ανάπτυξης βακτηριδίων.

Πολλές Εφαρμογές

Το υλικό καθαρίζεται εύκολα, δεν επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία και
διατηρεί τη λάμψη και το φινίρισμά του σε βάθος χρόνου.

Μεγάλη Γκάμα Χρωμάτων
Οι δεκάδες διαθέσιμοι χρωματικοί συνδυασμοί του υλικού, αναδεικνύουν
την αισθητική σας πρόταση με τον καλύτερο τρόπο.
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Εύκολο Καθάρισμα
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Αυτό το καθιστά ιδανική λύση για εφαρμογή σε κουζίνες, μπάνια
και επαγγελματικούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
και είναι πιστοποιημένο από τον Διεθνή Ανεξάρτητο Οργανισμό
NSF για τη χρήση του σε μέρη όπου παρασκευάζονται τρόφιμα.
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Η εταιρία μας ειδικεύεται στην εμπορία και επεξεργασία
ομογενών επιφανειών.
Η τεχνογνωσία και η καθετοποιημένη διάρθρωση της
παραγωγής μας επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου
με ταχύτητα και συνέπεια.
Διαθέτουμε τμήμα υποστήριξης των συνεργατών μας με
σχεδιαστές και μηχανολόγους θα σας επιτρέψει την καλύτερη
αξιοποίηση αυτού του καινοτόμου υλικού.
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Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα
και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν εγγύηση για την
αρτιότερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευελιξία
των B2B και B2C πελατών μας.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το πελατολόγιο της εταιρίας διευρύνεται συνεχώς. Μεταξύ άλλων μας έχουν εμπιστευθεί:
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Showroom
Κυπραίου 77,
Ελευσίνα Αττικής
Τ.Κ. 19200
Eξοδος 2 Αττικής οδού
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙEΣ

Εργοστάσιο
Θέση Σκάρπα,
Ασπρόπυργος Αττικής
Τ.Κ. 19300
Eξοδος 4 Αττικής οδού

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Τηλ.: 210 5548.150
Fax: 210 5548.380
www.coritop.gr
info@vesto.gr

