ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΝΑΝΟPHOS ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «100% DETAIL»
Η βραβευμένη Ελληνική εταιρεία συνεχίζει την πορεία αναγνώρισης
στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008 - Το 1ο βραβείο στον τομέα της καινοτομίας και
βιωσιμότητας κέρδισε η εταιρία NanoPhos στην πρόσφατη διεθνή έκθεση
100% Detail, που πραγματοποιήθηκε στις 24-27 Σεπτεμβρίου στο Earls
Court του Λονδίνου. Το βασικό στοιχείο που οδήγησε την επιτροπή στην
επιλογή της NanoPhos είναι το γεγονός ότι τα προϊόντα της είναι τεχνολογικά
προηγμένα, ταυτόχρονα όμως είναι και πολύ απλά στην εφαρμογή τους. Ο
διάσημος Βρετανός αρχιτέκτονας και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της
έκθεσης, Andrew Waugh, δήλωσε σχετικά: «Τα προϊόντα της NanoPhos μας
εντυπωσίασαν επειδή βελτιώνουν αποτελεσματικά την αντοχή των επιφανειών
στα κτίρια και ταυτόχρονα εξοικονομούν ενέργεια, γεγονός που έχει τεράστια
σημασία στις μέρες μας».
Η έκθεση 100% Detail είναι η σημαντικότερη διεθνής έκθεση δομικών
προϊόντων και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της
φετινής διοργάνωσης οι πλέον καινοτόμες εταιρίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε
150 εκθέτες για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους μπροστά σε πάνελ κριτών
από τον διεθνή κλάδο, αλλά και στο κοινό της έκθεσης.
Σχετικά με την εταιρεία NanoPhos AE
Η NanoPhos είναι Ελληνική εταιρία νανοτεχνολογίας, η οποία ιδρύθηκε το
2005 και έχει την έδρα της στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Μέσα σε
λιγότερο από τρία χρόνια από την ίδρυσή της, η NanoPhos παράγει
ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων που αδιαβροχοποιούν και προστατεύουν
καθημερινές επιφάνειες, αξιοποιώντας τα πλέον προηγμένα ευρήματα της
επιστήμης της νανοτεχνολογίας. Η αποτελεσματικότητα και η ευκολία χρήσης
των υλικών της εταιρείας αναγνωρίστηκε γρήγορα από τις διεθνείς αγορές και
σήμερα τα προϊόντα της εταιρίας εξάγονται στην Μεγάλη Βρετανία, την
Κύπρο, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και
την Βουλγαρία. Τον Ιανουάριο του 2008, Bill Gates, βράβευσε τους ιδρυτές
της NanoPhos για την καινοτομία των προϊόντων της.
Οι σειρές προϊόντων της NanoPhos που κυκλοφορούν αυτή την στιγμή στην
αγορά είναι οι SurfaPore και DeSalin. Τα προϊόντα SurfaPore, με μια απλή
επάλειψη, αδιαβροχοποιούν και προστατεύουν υλικά όπως το τσιμέντο, η
πέτρα, τα κεραμίδια, το ξύλο ή το μάρμαρο χωρίς αλλαγή της φυσικής τους
όψης. Η απλή αυτή εφαρμογή επιτρέπει στα νανοσωματίδια που περιέχει το
προϊόν να εισχωρήσουν μόνιμα στους πόρους του υλικού. Με αυτή τη μέθοδο
οι επιφάνειες απωθούν την υγρασία, προστατεύονται από την διάβρωση και
την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών, ενώ τα μάρμαρα και τα
πλακάκια δεν λεκιάζουν. Τα προϊόντα SurfaPore έχουν βάση το νερό και δεν

περιέχουν επικίνδυνους διαλύτες, επιδεικνύοντας έτσι ιδιαίτερο σεβασμό στον
χρήστη και στο περιβάλλον. Συγχρόνως, η εταιρία έχει αναπτύξει και την
σειρά προϊόντων DeSalin, για τον αποτελεσματικό καθαρισμό ακόμη και
λεκιασμένων γυαλισμένων μαρμάρων.
Τα προϊόντα της NanoPhos απευθύνονται και σε βιομηχανικούς πελάτες αλλά
και σε ιδιώτες, γι αυτό και διατίθενται και από μεγάλες αλυσίδες
καταστημάτων όπως τα Praktiker και MaxMat (στην Πορτογαλία), αλλά και
από εξειδικευμένα καταστήματα μονωτικών υλικών, όπως τα καταστήματα
Ergoland.
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