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Във Витекс разработваме и 
произвеждаме 
висококачествени продукти 
за строителната индустрия
от 1932 г.

Предлагаме интегрирани 
решения за:
• Архитектурни бои
• Хидроизолации
• Топлоизолации
• Бои за яхти

Нашият фокус са:
• Качество и иновации  
• Клиентски ориентиран 

подход
• Стратегически партньорства

За нас



Клиенти

Качество

Конкурентноспосо
бност

Работа в екип

Честност

Our Values

 Да надмине очакванията на 

клиентите

 Да създадем добавена стойност 

чрез нашите продукти

 Да ръководим бизнеса си по 

отношение на нашите основни 

ценности

Our MissionOur Vision

 Да станем първата 

гръцка мултинационална 

компания в 

архитектурните бои и 

покрития

Визия | Мисия | Ценности



Хидроизолации

 Откриване на 
новата 
фабрика 

Създаване на 
представителст
во на Vitex в 
България

Сертифициране 
на интегрирана 

система за 
топлоизолации

Създаване на 
представителс
тво на Vitex в 
Румъния

Създаване на 
представителс
тво на Vitex в 
Сърбия

Архитектурни 
бои и покрития

Внедряване на 
Vitex тониращи
системи

Придобиване 
на Syntex

1932 1960 1988 1997 2000 2005 2008 2014 2015

Кратка история на Vitex 

Производство на 
продукти за яхти



Интегрирана 
топлоизолационна система

2014

Яхтени бои
2015

Архитектурни бои и лакове
1960

Хидроизолационни
мембрани

1932

Vitex търговски марки



#1 Независим 
производител на бои и 
лакове с най-модерната 
фабрика в Гърция

С огромен ръст 
↑32% от 2012

#1
32% 234

234 служители

20% ръст на 
персонала за 
2016

Vitex Ключови фактори



Vitex Ключови фактори

€4.2m
Печалба 

преди 
данъци

Y17

€ 33.6m

Оборот

Y17

12.6% 
Марджин

преди 
данъци

Y17

ръст на 
продажбите 
↑32% за 

последните 6 
години

Net Sales



Vitex зад граница

 Дъщерни дружества в Сърбия| Румъния | България

 Изнасяме в над 17 страни

CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA

UKRAINE

ROMANIA

BULGARIA

SERBIA

KOSOVO

MONTENEGRO

ALBANIA

CYPRUS

GEORGIA

AZERBAIJAN

IRAQ IRAN

GHANA

MALTA

AFFILIATES

RUSSIA



Площ на завода

56.000 m2

Капацитет

24.000 Тона / 
Година

Пълна 
автоматизация 
на 
производствен
ият процес

Сграден фонд

13.500 m2

Най-
модерният 
завод в 
Гърция

Vitex – Индустриално превъзходство



Система за 
почистване на 

тръбопроводите

Pigged Lines

40+ 

Бункера за 
суровини

Конусни 
диспенсъри

Затворен тип  
мрежа от 
тръбопроводи

Интегриране 
на най-новите 
технологии

Vitex -Индустриално превъзходство



Без изхвърляне 
на отпадъци при 
производството

Без ползване на 

външно 

електричество

10.000 m2

Фотоволтаична 
централа с 

мощност 750 kW

С  политика без 
инциденти  

Zero Accidents 
Policy

Инвестиране 
в стабилност

750 KW

Устойчивост на околната среда



Усъвършенствана логистична възможност

Складов 
капацитет

8.000 Тона

11

Рампи за 
експедиция на 

стока

6

Точки за 
разтоварване 
на суровини

Системи за 
управление на 

складовете

RFID & WMS

Разширена 
логистична 
способност



360ο Интегрирани решения



Интериорни повърхности Екстериорни повърхности Дървени повърхности

Метални повърхности Продукти за защита 

на дърво и камък

Специални приложения

Vitex Продуктово Портфолио



Висока устойчивост 
на мокро миене и 

триене

Светло-
отразявяща

боя

Боя подходяща 
за детски 
играчки

Екологичн
и бои

Климатично 
неутрална боя

Антибактериална и 
хипоалергенна боя

Противоплесенна
боя

Огнезащитна бояБоя против 
гъбички

Vitex Сертификати на продукти



 Проектиране и 

изпълнение на 

консултации

 Спецификация на 

продукти и 

консултиране 

 Смятане на 

количествата 

материали 

Екип от технически консултанти

Техническите консултанти на Витекс са технически експерти с имащи опит в проектите, които си 

сътрудничат с партньорската мрежа.



24 School Buildings

Големите проекти| 30.000 – 200.000 м2



Големите проекти| VitexTherm



Големите проекти| Eumaria

21.6 m

20.8 m

26 m



Големите проекти| Eumaria



ROM: CLUZ Arena

SRB: Super Vero

ROM: Sibiu Bus Centre

ROM: Bosch factory

BG : Shop network

UKR: Kiev Opera

ROM: Continental factory

Големите проекти| 30.000 – 200.000 м2.

BG: Paradise center BG: Ikea
BG: Paradise center

BG and SRB : Bank network

http://cona.ro/images/portofoliu/cluj-arena-01.jpg
http://cona.ro/images/portofoliu/cluj-arena-01.jpg


-Международна асоциация 

на производители на бои

- Интегрирани маркетингови 

продукти и услуги

- Прогнозиране на цветни 

тенденции

- Европейски съвет на 

индустрията за производство на 

бои, мастила и цветови палитри

- Международна организация на 

производители на бои, покрития и 

свързани продукти

- Услуги за доставки на суровини и 

материали

- Смяна на знания (Know how)

Стратегически партньорства

Технологии| Знания| Иновации

Vitex е активен член/партньор на: 



Ексклузивен доставчик на бои

 Боите на Vitex са в шоурума на Икеа в: 

Гърция | България | Кипър

Стратегически партньорства







Произвеждаме с висока точност хиляди цветове с 

тониращата система на Vitex Tinting System

Единствената система с 24 колоранта, която 

осигурява:

 Специални характеристики на продукта(за 

трайност, устойчивост на климатични промени, 

възможност за повтаряне и точност на цвета )

 Специално проектирани High Durability (HD) 

цветове за екстериорна употреба

Тониращата система на Vitex са инсталирани в 

хиляди магазини за бои и лакове в цяла Югоизточна 

Европа и в други страни

Vitex тонираща система



Интегрирана система от цветни карти

Експерт по направата на цветовете



Цветна карта| Global Collection

 Вдъхновен от международните 

тенденции 

 Разработен в партньорство с 

Color Guild, най-голямата 

международна асоциация на 

независими производители на 

бои



 Color Guild, най-голямата 

международна асоциация на 

независими производители на бои

 Експертно подбрани цветове

 Експертите на Color Guild 

прогнозират модните тенденции за 

12-18 месеца предварително

 В стратегически партньорство с:

Цветна карта | Global Collection



 В партньорство с NCS 

Цветна карта | NCS Collection



Цветна карта | Colorfull Collection

 Вдъхновена от Гърция



 Международен технически

инструмент

Цветна карта | RAL Based Collection



Цветна карта |Global Pocket



Цветна карта | Living2



Цветна карта | Тенденция на годината

със сътрудничеството на Color Guild



Цветна карта | Вдъхновена от Гърция

Със сътрудничеството на министерството

на културата и спорта



 Над 85 години опит в интегрираните 

системи за хидроизолация

 От основите до покрива

• Битумни хидроизолационни
мембрани

• Битумни течни продукти

Сертификати

ISO 14001 ISO 9001



+ Топлоизолация

+ Мазилка

+ Хиляди цветови решения

 Външна топлоизолационна система & 

система за защита от микропукнатини

 3 в 1 VitexTherm

Сертификати



 Бои за яхти с изключителна 

устойчивост в съответствие на 

международните стандарти

• Самополиращи се и 
самопочистващи се 
противообрастваши бои

• Лесни за апликиране

• Дългосрочна зашита

Сертификати



 Официален партньор на 
организация за млади архитекти

Vitex Социална отговорност

 Eumaria бои за 
поддръжката на бойният 

кораб "G.AVEROFF“ 

 Официален партньор Официален партньор на 
благотворителната организация с 
дарения от продажбите на 
Серията Vitex Eco



Vitex Социална отговорност

Vitex лекоатлетически 
отбор за бягане & A.Σ.Σ.ΤΥ

(Асоциация за незрящи бегачи)

Vitex & Алфа колоездачен отбор



 Обучение: Персонал | B2B Клиенти |Професионални апликатори

 Кариерни възможности със сътрудничество на 
The Learning Business Association

 Кариерни възможности & подкрепа в 
сътрудничество с ΕΕΝΕ

Vitex Academy
2015

Vitex Социална отговорност
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Над 85 години в света на покритията
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