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Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό τη διάθεση στην αγορά 

εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, παρέχοντας άρτια τεχνική υποστήριξη και άμεση 

εξυπηρέτηση. Για την ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. η ανάπτυξη και η πρόοδός της 

προϋποθέτει την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς.
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Η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε  τρεις εγκαταστάσεις. Η 

πρώτη καταλαμβάνει έκταση 5 στρεμμάτων, με 3.500 μ² στεγασμένη επιφάνεια και η 

δεύτερη έκταση 8 στρεμμάτων με παραγωγικούς και αποθηκευτικούς χώρους 4.000 μ². Η 

τρίτη είναι η νέα υπερσύγχρονη μονάδα η οποία περιλαμβάνει οικόπεδο 23.600 μ² με 

κτιριακές  εγκαταστάσεις  8.640 μ²  ,  1026  μ²  διοικητικών χώρων  (γραφεία,  κλπ)   και 

δεξαμενές αποθήκευσης υγρών χημικών δυναμικότητας 1.500 μ³.

Για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στη Νότια Ελλάδα η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 

διαθέτει ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 3.500 μ² σε έκταση 5,5 στρεμμάτων στη 

βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων.

Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. πέρα από την δραστηριοποίηση της στην ελληνική αγορά 

(Θεσσαλονίκη και Αθήνα), αναπτύσσει δυναμικά και με ιδιαίτερη επιτυχία και τον τομέα 

των εξαγωγών. Έτσι, σήμερα εξάγει στα Βαλκάνια και στις Αραβικές χώρες, ενώ διαθέτει 

δικές της αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Σόφια, στα Σκόπια και στο Βελιγράδι για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της στις χώρες αυτές.

Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. γνωρίζει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για την ανάπτυξη και 

εξέλιξή της είναι η συνεχής καινοτομία. Για αυτό αφιερώνει σημαντικό μέρος των 

υποδομών της για έρευνα και ανάπτυξη. Περίπου το 20% του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρίας ασχολείται συστηματικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά 

και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και υποστήριξη εφαρμογών προϊόντων για 

λογαριασμό των πελατών μας.

Βιομηχανικά Πλυντήρια

Διαλύτες

Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων

Μέταλλα

Ζωοτροφές

Απορρυπαντικά

Τρόφιμα

Δομικά Υλικά

Κλωστοϋφαντουργία

Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. εξυπηρετεί και 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους 

παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:



Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε γνωρίζει ότι τα βιομηχανικά πλυντήρια πρέπει να 

ανταποκρίνονται   στις  απαιτήσεις  των  πελατών τους  για   αποτελεσματική 

απορρυπαντική δράση και έγκαιρη παράδοση  του ιματισμού σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι πελάτες στα βιομηχανικά πλυντήρια μπορούν να υπολογίζουν την ΛΟΥΦΑΚΗΣ 

ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. σαν ένα χρήσιμο συνεργάτη στα χημικά  που προσφέρει  ποιοτικές 

και οικονομικές λύσεις καθημερινά.
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Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε, στην προσπάθειά της να βοηθήσει τα βιομηχανικά 

πλυντήρια να ανταποκριθουν στον παραπάνω στόχο προσφέρει:

Πλήρη σειρά καθαριστικών προϊόντων εξαιρετικής 

ποιότητας για αποτελεσματικές πλύσεις χωρίς 

καταπόνηση των υφασμάτων

Ανταγωνιστικό κοστολόγιο

Τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό αλλά 

και εξοπλισμένο εργαστήριο

Άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση

Έγκαιρη παράδοση των προϊόντων

Διασφαλισμένη ποιότητα (ISO 9001 & ISO 14001)

Σεβασμό στο περιβάλλον

OZOLIT

SUPER CLEAN

ALKASIL BREAK

POWER DET Σκόνη πλυντηρίου υψηλής απόδοσης

SOFTENER

NEUTRALIZER

FRESH

Ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα με λευκαντική και απολυμαντική 

δράση που δρουν σε χαμηλή θερμοκρασία εξοικονομώντας 

ενέργεια και χρόνο

Υγρά απορρυπαντικά και αντιλαδικά που αφαιρούν 

αποτελεσματικά και τους πιο επίμονους λεκέδες με την πρώτη 

φορά

Αλκαλικά ενισχυτικά πλύσης που σε συνδυασμό με τα SUPER 

CLEAN προσφέρουν εξαιρετικό αποτέλεσμα πλύσης

Μαλακωτικά με αρώματα που προσφέρουν απαλότητα και 

αίσθηση φρεσκάδας

Εξουδετερωτικά σχεδιασμένα για πλήρη εξουδετέρωση της 

υπολοιπόμενης αλκαλικότητας και αποτροπή του κιτρινίσματος 

στο ύφασμα

Επιλεγμένα αρώματα που ψεκάζοντάς τα στα υφάσματα 

προσφέρουν μοναδική αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας

Τα προϊόντα που έχει αναπτύξει το τμήμα έρευνας, σχεδιασμού και 

ανάπτυξης της ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζονται παρακάτω:
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POLAND

UKRAINE

ROMANIA

HUNGARY

CROATIA

AUSTRIA

SERBIA

BULGARIA

ITALY

TURKEY


