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Η εταιρεία VERPAN – KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται

στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών από το 1986,

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγικής αλυσίδας, με

εξέχουσα θέση τα συνθετικά πάνελ.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. και εξοπλισμένη με τα πιο

σύγχρονα μηχανήματα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της

σύγχρονης αγοράς με συνέπεια και αξιοπιστία.

Η μεγάλη ποικιλία σχεδίων που διαθέτει, οι μοντέρνοι αλλά και

κλασικοί συνδυασμοί χρωμάτων και υλικών, η άριστη ποιότητα

και οι πλέον ανταγωνιστικές τιμές της, την έχουν καθιερώσει

στις καλύτερες εταιρείες του χώρου.

Με στόχο την ικανοποίηση και την κάλυψη των αναγκών των

πελατών της η VERPAN συνεχίζει καθημερινά να επενδύει σε

εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ενώ το άρτια οργανωμένο

σχεδιαστικό της τμήμα συνεχώς σχεδιάζει και παρουσιάζει νέα

προϊόντα ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Πάνελ VERPAN, αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά.

VERPAN - KOURTOGLOU S.A. activates in the production of
synthetic – plastic composites since 1986, covering a wide
range of products, mainly the synthetic panels.

With privately - owned buildings of 8,000 sqm and equipped
with modern machineries, the company corresponds to the
requirements of modern market with consistency and
reliability.
The wide variety of designs, the modern and classic
combinations of colors and materials, the excellent quality and
the competitive prices, established VERPAN as one of the best
companies in Greek market.
In order to satisfy customers needs, VERPAN continues daily
to invest in equipment and expertise, while the excellent
organized design department of its own, continually presents
new designs and products according to the latest market
requirements.

Panel VERPAN, panel that stands out.

>>> βιογραφικό εταιρείας
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> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

>ELOT EN 1026:2000 / ELOT 12207:2000
Αεροδιαπερατότητα (Κατηγορία 4)
Air Permeability (class 4)

>ELOT EN 1027:2000 / ELOT 12208:2000
Υδατοστεγανότητα (Κατηγορία 7A)
Water Tightness (class 7A)

>ELOT EN 12211:2000 / ELOT 12210:2000
Αντοχή σε ανεμοπίεση (Κατηγορία C5)
Resistance to Wind Load (class C5)

>DIN EN ISO 12567-1:2001
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότας (U = 1.69 W/(m2xK)
Thermal Transmittance Coefficient (U = 1.69 W/(m2xK)

>DIN EN ISO 140-3:2005
Σταθμισμένος Δείκτης Ηχομείωσης (Rw = 32 dB)
Weighted Sound Reduction Index (Rw = 32 dB)

> ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα

διαχείρισης ποιότητας, βάση των

διαδικασιών TUV NORD.

Verpan is Certified in Accordance with TUV

NORD certification.

Verpan proves the excellent quality of her products

with certificates and measurements from

International Institutions.

H εταιρεία VERPAN τεκμηριώνει την άριστη ποιότητα

των προϊόντων της με διεθνή πιστοποιητικά και

μετρήσεις σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα.
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Υψηλή αξία με χαμηλό κόστος !!!
Η τεχνολογική υποδομή της εταιρείας και η τεχνογνωσία της,
της επιτρέπει την παραγωγή μοναδικών σχεδίων που
διακρίνονται για τον σχεδιασμό αλλά και το χαμηλό κόστος
κτήσης.

High value with low cost !!!
The company’s technical infrastructure and its knowhow
gives the ability to Verpan to produce unique designs that
stand out for their aesthetics and its low cost.
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Πλαισιώστε τον χώρο σας !!!
Επιλέξτε από τη νέα σειρά Panel της εταιρείας VERPAN ένα
από τα συμμετρικά σχέδια και πλαισιώστε το χώρο σας με τη
μοναδική αισθητική που προσφέρουν τα panel της εταιρίας.

Frame your space.!!!
Take your pick from the new panel series of Verpan. Choose
one of many symmetrical designs and enrich your living
space with the unique aesthetics of Verpan panels.
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Ομόκεντροι κύκλοι με ένα κέντρο...Εσάς !!!
Σχέδια γεμάτα καμπύλες που συνδυάζονται άψογα με κάθε
διακόσμηση και ύφος. Σχέδια που προσθέτουν στο χώρο και
διακρίνονται για την σχεδιαστική λεπτομέρεια και την άψογη
ποιότητα.

Concentric circles with one center...You!!!
Designs full of curves that match every decoration and style.
Designs that give added value to your living space with their
drawing details and their fine quality.
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Υψηλή αξία !!!
Δημιουργήσαμε μια μοναδική σειρά από panel με χαμηλή
σχέση κόστους και απόδοσης. Σχέδια προτότυπα που
δημιουργούν ένα νέο πρότυπο κόστους και ποιότητας.

Unique value !!!
We created a unique series of panels with low ratio of cost
and efficiency. Designs that create a new standard of cost
and quality.
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Κύματα Χειμώνα Καλοκαίρι!!!
Μοναδικά σχέδια που διακρίνονται για την κατασκευαστική
τους ποιότητα αλλά και την ικανότητά τους να δίνουν στο χώρο
έναν αέρα πολυτέλειας.

Waves in all seasons!!!
Unique designs that stand out for their manufacturing
perfection and the ability to fill the living space with a luxury
aura.
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Ζωηρή φαντασία!!!
Νέα σειρά, μοντέρνα και συναρπαστική γεμάτη φρέσκες ιδέες.
Για εκείνους που τους αρέσει το ιδιαίτερο.

Vivid Imagination!!!
New models, modern and fascinating, full of fresh ideas.
For those that are attracted to the different.
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Λιτή ομορφιά!!!
Σχέδια όμορφα μέσα από την λιτότητα τους, χωρίς πολλά
διακοσμητικά στοιχεία για τους λάτρεις του μινιμαλισμού.

Austere beauty!!!
Minimal designs, without many decorative elements, for the
minimalists.
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SWAROVSKI elements!!!!
Ένα προϊόν που κυριολεκτικά λάμπει. Πολύτιμο και Εντυπωσιακό.
Μια νέα σειρά Panel με γνήσια κρύσταλλα Swarovski.

SWAROVSKI elements!!!!
A bright (literally) new product. Precious and Impressive.
A new panel series with authentic swarovski crystals.
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Ότι λάμπει είναι πολύτιμο!!!
Φανταστικά κρύσταλλα Swarovski. Μια εκπληκτική σειρά
panel με πολύτιμους λίθους, έτοιμη να σας μαγέψει με την
λάμψη της.

Whatever shines is precious!!!
Gorgeous swarovski crystals. An extraordinary panel series
with precious stones ready to enchant you with its Sparkle.
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Free Style!!!!
Σχέδια με μοναδικό στυλ και άψογη ποιότητα ξεπερνούν το κατεστημένο και
σας δίνουν την δυνατότητα να πρωτοτυπήσετε. Δώστε το δικό σας στυλ στον
δικό σας χώρο.

Free Style!!!
Designs with unique style and superb quality that overcome the ordinary
and gives you the ability to be unique. Give your own style to your space.
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SWAROVSKI elements!!!!
Ένα προϊόν τόσο ιδιαίτερο όσο και ο χώρος σας. Οδηγηθείτε
από την λάμψη του και αφεθείτε στην μοναδικότητα του.

SWAROVSKI elements!!!!
A product so unique as your living space. Get carried
away by its brightness and its uniqueness.
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Ψηφιακή Απόλαυση !!!
Ψηφιακές εκτυπώσεις με χρώματα UV, ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές
συνθήκες. Τυπώστε οποιοδήποτε σχέδιο θέλετε στις πόρτες και τα τζάμια
μας. Είμαστε στην διάθεση σας ακόμη και να σχεδιάδουμε μαζί οτιδήποτε
θελήσετε.

Digital Relish!!!
Digital pinting with UV colors. Weather resistant. Print your favorite design
on doors and windows. We are at your disposal to help you draw your
own pattern.
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P 580

P 582 A inox

Κλασσική ομορφιά
Για τους λάτρεις του κλασσικού δημιουργήσαμε ένα λιτό σχέδιο με
καθαρές γραμμές. Επιλέξτε το με inox ή χωρίς, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του χώρου σας.

Classic Beauty !!!
For classic lovers we have created a minimal design with clean
lines. You can choose it with or without inox according to your taste.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Siena rosso
49233

Τα χρώματα που απεικονίζονται στα πάνελ
σ’αυτόν τον κατάλογο, μπορεί να διαφέρουν
από την πραγματικότητα λόγω της εκτύπωσης.

BLOCK BOARD RENOLIT FILM

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ HPL - ABS

Eiche hel
2052 090

Weiss
1293

Eiche rustikal
3149 008

Nussbaum
V 2178 007

Brillantblau
5007 05

Mooreiche
2052 089

Nussbaum
V 2178 008

Sapeli
2065 021

Grau
7155 05

Wegge
3167 004

Dunkelgrün
6125 05

Stahlblau
5150 05

Golden Oak
2178 001

Cremeweiss
1379 05

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

HPL 2mm

24mm

ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΗΝΗ
POLYSTERENE RENOLIT FILM

HPL 2mm
BLOCK BOARD ABS WHITE 2mmBLOCK BOARD RENOLIT FILM

ABS 2mm

Siena noce
49239

Anthrazitgrau
7016 05

24mm 24mm 24mm

The colors of panels of this catalogue
may be different than reality because
of printing.
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Τ.Θ. 130, T.K. 591 00, Βέροια

Τηλ .: 23310 93.025

23310 93.285

Fax: 23310 93.085

7.5 klm. Veria - Naousa

P.O.Box 130

GR 591 00 Veria, Greece

Tel.: +30 23310 93.025

+30 23310 93.285

Fax: +30 23310 93.085

www.verpan.gr _ www.kourtoglou.gr

info@verpan.gr _ info@kourtoglou.gr
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