
ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ

ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Με κορυφαία παρουσία στο κατάστημά σας!



► Βίδες

► Αλυσίδες και Σχοινιά

► Σύνδεσμοι ξύλου► Εξαρτήματα επίπλων

► Εργαλεία χειρός



H suki είναι ένα δυνατό brand, τόσο στην λιανική όσο και στο εμπόριο. Η συνεχώς διευρυνόμενη 
γκάμα της προσανατολίζεται στην ποιότητα, την ευκολία χρήσης και την εξελιγμένη προϊοντική 
καινοτομία. Περιλαμβάνει 35.000 κωδικούς, όλους διαθέσιμους σε κάθε συνδυασμό και κλίμακα,με 
δυνατότητα εξατομικευμένης εφαρμογής στον χώρο και τις απαιτήσεων κάθε πελάτη.

Ποιός άλλος το κάνει αυτό;
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ suki:

►   Όλα όσα χρειάζονται οι πελάτες σας από μία μόνο πηγή

►   Εργαλεία εξαιρετικής ποιότητας, δοκιμασμένα στη 
Γερμανία

►   Η επιλέξιμη γκάμα προϊόντων μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες σας

►   Εξατομίκευση και στην εμφάνιση ραφιών/εκθετών

►   Ασυναγώνιστη διεθνής εμπειρία

►   Τακτικές ενημερώσεις στην γκάμα
των ειδών

ΔΥΝΑΤΟ BRAND

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



TOPDEAL

PERFORMANCE

Σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες των εμπόρων και να προσελκύουν τους πελάτες 
μέσω της υψηλής ποιότητάς τους, τα προϊόντα suki ελέγχονται διεξοδικά και πληρούν όλα 
τα σχετικά πρότυπα, ακόμη και υπερβαίνοντάς τα από πολλές απόψεις. Όλα τα προϊόντα 
suki πληρούν τις απαιτήσεις των εμπόρων. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται στον Κανονισμό της 
ΕΕ για τα Οικοδομικά Προϊόντα και είναι πιστοποιημένα, φέροντας
το σήμα CE.

Μια καλή απόφαση.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ENA BRAND – ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

► suki performance
Με πλήρη γκάμα, η suki performance σημαίνει 
ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς με κορυφαίο
σχεδιασμό και προϊοντική απόδοση.

► suki
Είναι το εμπορικό σήμα για όλες τις απαιτήσεις DIY
και εμπορίου. Οι πέντε σειρές προϊόντων της 
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα, ευκολία στη
χρήση και καινοτομία.

► suki topdeal
H suki "Top Deal" προσφέρει καλή ποιότητα για 
προωθητικά είδη και προϊόντα πρώτης τιμής 
(οικονομικά).
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Ως ηγέτης στην αγορά DIY στη Γερμανία, η suki όχι μόνο παρέχει την πλουσιότερη και 
ευρύτερη γκάμα προϊόντων στη βιομηχανία αλλά και απίστευτη ποικιλία. Με 20.000 είδη σε 
45 διαφορετικούς τύπους συσκευασίας εξοικονόμησης χώρου, μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
στο έπακρο τον χώρο των ραφιών σας. Και, με συνολικά 480 ομάδες προϊόντων, σας 
παρέχουμε τη μεγαλύτερη επιλογή λύσεων για όλα τα ειδικά προβλήματα στερέωσης των 
πελατών σας.

Μόνο η suki. το κάνει αυτό.

SUKI 

HARDWARE
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Γρήγορη στερέωση

Σπείρωμα μεγάλου βάθους

Μειωμένο
σχίσιμο ξύλου

Σημείο κοπής

Άψογο
φρεζάρισμα

Οδοντωτά νεύρα

Βίδωμα χωρίς
προσπάθεια

Πλήρες οδοντωτό
σπείρωμα

Premium βίδες για γρήγορη τοποθέτηση που εξοικονομεί χρόνο με 
ελάχιστη προσπάθεια και μειωμένες ρωγμές.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ – SUKI PERFORMANCE
UNIVERSAL BΙΔΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

► Προτάσεις ευέλικτης συσκευασίας
Χάρη στους βελτιστοποιημένους τύπους και μεγέθη συσκευασίας ανά ομάδα 
προϊόντων, η suki προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία όσον αφορά 
την γκάμα των προϊόντων στα ράφια και τους εκθέτες σας. Η συσκευασία με 
χρωματική κωδικοποίηση δείχνει στους καταναλωτές το πεδίο εφαρμογής.
Τα εικονογράμματα ξεπερνούν το γλωσσικό περιορισμό και οι σαφείς
διαστάσεις στην ετικέτα επιτρέπουν σε κάθε πελάτη
να είναι σίγουρος ότι έχει βρει το σωστό προϊόν.

Προσαρμοσμένες λύσεις
από την suki.



► Πλήρης παρουσίαση HARDWARE
Μια έννοια "shop-in-shop" που προσελκύει την προσοχή με μια μεγάλη γκάμα hardware 
για ειδικές εφαρμογές. Η σαφής εικόνα των προϊόντων και το εξαιρετικό σύστημα 
καθοδήγησης οδηγούν τους πελάτες στη λύση που αναζητούν, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
μέγιστη πελατεία.

►  Πλήρης παρουσίαση
ανοξείδωτου ατσαλιού (βιδών)

Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, το 
ιδιαίτερα ανθεκτικό "κέντρο ανοξείδωτου 
ατσαλιού" της suki προσφέρει πολύ 
μεγαλύτερη ποικιλία βιδών Α4 και Α2. 
Έχουμε κάθε λύση. Και βεβαιωθείτε ότι οι 
πελάτες σας τα βρίσκουν εύκολα. Υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικό στις 
πωλήσεις.



► Ανοξείδωτου ατσαλιού Α2

► Μετρικές βίδες

►  Στριφώνια

► Άγγιστρα & γάντζοι ► Καρφιά και καρφίτσες

►  Ειδικά στερεωτικά ► Ξυλόβιδες

► Ανοξείδωτου ατσαλιού Α4
►  Λαμαρινόβιδες και 

ειδικές βίδες

   08-09



Τα προϊόντα suki προσελκύουν έμπειρους επαγγελματίες που κατανοούν λεπτομερώς την 
πολυπλοκότητα των προϊόντων και το πεδίο του Hardware. Αυτή η δυναμική υπάρχει σε 
κάθε εκθέτη της suki - απλά πείτε μας πόσο χώρο έχετε, και τι ειδικότητες επαγγελματιών 
απαρτίζουν το πελατολόγιό σας και του τοπικού ανταγωνισμού. Εμείς διαμορφώνουμε την 
προτεινόμενη σύνθεση των προϊόντων, τα μεγέθη συσκευασίας και τη σχεδίαση του εκθέτη 
έτσι ώστε να φαίνεται πραγματικά καλό. Γνωρίζουμε τις τάσεις και κατανοούμε τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών, σας συμβουλεύουμε για τη γκάμα των προϊόντων σας και σας βοηθάμε να 
αναβαθμίσετε αποτελεσματικά το τμήμα του Hardware στο κατάστημά σας.

Όλα όσα σας κάνουν πιο δυνατούς στον ανταγωνισμό.

suki PP-Dose
Σταθερή λύση συσκευασίας για αποθήκευση ειδών 
με μεγάλη ενημερωτική ετικέτα.

ΚΑΘΕ ΕΚΘΕΤΗΣ,

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΕΑ



Διπλοί πίνακες περιγραφών 
και μεγάλες ευανάγνωστες γραμματοσειρές 
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για 
ομάδες προϊόντων και μεγέθη.

Διαφορετικοί τύποι συσκευασίας
όπως κρεμαστά κουτιά, συρόμενα κουτιά, 
μεγάλα πακέτα και "χύμα" προϊόντα σε μία 
έκθεση διασφαλίζουν ότι απευθυνόμαστε 
πάντα σε όλες προτιμήσεις των 
καταναλωτών.

Ο διαχωρισμός σε τετράγωνα 
προσφέρει ευκολία στην αναγνώριση και

εύρεση των σωστών προϊόντων.

Φωτιζόμενοι πίνακες πληροφοριών 
εξοικονόμησης χώρου για την καλύτερη 
εμφάνιση των προϊοντικών πληροφοριών.
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Τα εργαλεία χειρός της suki πληρούν όλες τις απαιτήσεις των πελατών DIY και λιανικού 
εμπορίου. Μια εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. Μία καλά μελετημένη γκάμα 2.600 είδων 
με έξυπνη συσκευασία και κορυφαία παρουσίαση. 

Τι περισσότερο θα θέλατε;

SUKI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
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► Συσκευασία που "πουλάει"
Οι πελάτες μπορούν να αγγίξουν και να δοκιμάσουν τα εργαλεία suki. Τα προϊόντα 
ασφαλίζονται με αντικλεπτικό μηχανισμό, ενώ επικίνδυνα εργαλεία όπως πριόνια και 
καλέμια στηρίζονται με προστατευτικά για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. 
Βασικές πληροφορίες όπως μεγέθη προϊόντος, σήματα GS ή πρότυπα είναι άμεσα 
εμφανή. Οι τομείς εφαρμογής, η ασφάλεια και οι οδηγίες λειτουργίας εξηγούνται με 
διεθνώς κατανοητό τρόπο μέσω εικονογραμμάτων και σύντομων πολυγλωσσικών 
οδηγιών. Για να βοηθήσετε τη διαδικασία λήψης απόφασης, τα προϊόντα που 
κατασκευάζονται στη Γερμανία φέρουν την ένδειξη "Made in Germany".

► Εργονομικά εργαλεία
Τα εργαλεία χειρός suki πληρούν και υπερβαίνουν 
όλα τα νόμιμα πρότυπα και προσφέρουν 
καλύτερη ποιότητα από άλλα συγκρίσιμα 
εργαλεία. Μια σημαντική διαφορά που αποδίδει!



► Κατσαβίδια

► Κλειδιά, καστάνιες και καρυδάκια

► Πενσοειδή

► Σφυριά και βαριοπούλες

► Καλέμια

► Κοπίδια

►  Εργαλεία τοιχοποιίας
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►  Μέτρα και αλφάδια

► Τσεκούρια και μπαλτάδες

► Ρουχισμός ασφαλείας

► Κηπευτικά εργαλεία

► Σφιγκτήρες, κολαούζα και τσιμπίδες

►  Εργαλεία εργασίας
πλακιδίων

► Εργαλεία οικοδομής

► Πριόνια



ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ – 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Λεπτομερείς οδηγίες για τους 
καταναλωτές στο ειδικά φωτιζόμενα 
κουτιά

Πρόσθετες προϊοντικές 
πληροφορίες που διευκολύνουν 
την εύρεση των σωστών εργαλείων

Αντικλεπτικά δείγματα εργαλειοθηκών που 
διευκολύνουν την επιλογή των καταναλωτών

Πολλές ομάδες προϊόντων επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να επιλέξουν μεταξύ 
διαφορετικών επιπέδων ποιότητας

Είτε είναι εγκατεστημένοι σε κατάστημα DIY είτε σε κατάστημα για εμπόρους, οι εκθέτες 
εργαλείων suki προσφέρουν στους πελάτες σας μια σειρά από ξεχωριστά διατεταγμένα 
προϊόντα. Οι παρουσιάσεις είναι καλά μελετημένες ώστε, παρά την εξατομικευμένη 
επιλογή ειδών, να ταιριάζουν  όλα μαζί όμορφα, να προσφέρουν φρέσκια εμφάνιση και 
ξεκάθαρη καθοδήγηση στον πελάτη. Ευκολία για εύκολες αγορές!

Αυτή είναι η suki.



   16-17

ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Σχεδιάζουμε τον εκθέτη σας ώστε να ταιριάζει με ακρίβεια στον 
διαθέσιμο χώρο. Περιέχοντας πάντα τουλάχιστον 15 ομάδες 
προϊόντων, εξασφαλίζεται ελάχιστη επένδυση κεφαλαίου και
μέγιστος κύκλος προϊόντων.

Πολλά εξειδικευμένα είδη για την
κηπουρική, την ανακαίνιση, τη στέγη ή την 
ασφάλεια και την προστασία του εργοταξίου

Ειδική επιλογή εργαλείων
για επαγγελματίες πλακάδες 
και οικοδόμους

Πρόσθετη γκάμα και ειδικά εργαλεία από 
επώνυμους κατασκευαστές

Τεράστια συλλογή από σπάτουλες, 
τριβεία και μυστριά όλων των τύπων



SUKI

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Με εννέα ομάδες προϊόντων, η suki προσφέρει όλα όσα χρειάζονται οι φίλοι του DIY 
και οι επαγγελματίες για να φτιάξουν και να ανακαινίσουν έπιπλα και διακοσμητικά. 
Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καλής ποιότητας που έχουν δοκιμαστεί 
σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας επίπλων.

Λύσεις για κάθε έργο.



► Βιδωτοί μεντεσέδες

► Εξαρτήματα συρόμενων πορτών

►  Οδηγοί συρταριών

► Μαγνήτες ► Κλειδαριές

►  Έπιπλα και 
εξαρτήματα σύνδεσης ► Μεντεσέδες

►  Στηρίγματα και αξεσουάρ 
ντουλάπας► Στηρίγματα ραφιών
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ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΚΘΕΤΗΣ

Τακτοποιημένο, δομημένο σε μιά λογική και ευπαρουσίαστο. Κάθε προϊόν είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμο στη συσκευασία του, ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης οδηγεί τους 
πελάτες σας στη σωστή κατεύθυνση και τα δείγματα των προϊόντων τους παρέχουν όλες 
τις σχετικές πληροφορίες.

Ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ο πελάτης σας βλέπει 
ολόκληρο το προϊόν στη συσκευασία και βρίσκει όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζονται για να προβεί σε μια αγορά καθώς και εύκολα 
κατανοητών εικονογραμμάτων. Τα πιο περίπλοκα προϊόντα συνοδεύονται 
από οδηγίες συναρμολόγησης σε πολλαπλές γλώσσες και, εάν είναι 
απαραίτητο, ένα πρότυπο διάτρησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

πίσω

μπροστά μέσα διεθνής ετικέτα

To σωστό μέγεθος για κάθε αγορά:
Παραλλαγές συσκευασίας χωρίς τίτλο όπου ο χώρος 
είναι περιορισμένος ή για κανάλια πωλήσεων με 
ευαισθησία στην τιμή.
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Ζωντανές επιδείξεις προϊόντων που 
εμπεριέχουν τεχνικές πληροφορίες – και 
ένα διεθνές εγχειρίδιο οδηγιών

Λεπτομερείς πληροφορίες για
τους καταναλωτές στη συσκευασία ή,
με πληροφορίες ραφιού όταν εμφανίζονται στο ράφι

Διαισθητική συσκευασία με χρωματική
κωδικοποίηση.
(που καθοδηγεί τον πελάτη)



SUKI

ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΣΧΟΙΝΙΑ

Η εξαιρετική γκάμα αλυσίδων και σχοινιών suki συνδυάζει χρόνια εμπειρίας από 
όλη την Ευρώπη σε μια βέλτιστη σύνθεση προϊόντων που μόνο εμείς μπορούμε να 
παρέχουμε. Περιλαμβάνει τυποποιημένα και ειδικά προϊόντα μαζί με μια μεγάλη 
συλλογή από ασορτί αξεσουάρ σε πολλές έξυπνες παραλλαγές συσκευασίας.

Μιά διεθνής γκάμα – προσαρμοσμένη στην Ελληνική αγορά.



►  Σχοινιά

► Αλυσίδες

► Συρματόσχοινα

► Σύρματα

► Ασφάλεια φορτίου ►  Διάφορα Αξεσουάρ
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Συσκευασία self-service για
περισσότερες πωλήσεις
Μεγιστοποιώντας την εξυπηρέτηση των πελατών, η 
συσκευασία self-service της suki για αλυσίδες και σχοινιά 
εγγυάται την καλύτερη ορατότητα και μετατρέπει τα 
best seller σε αντικείμενα
"take away"!

Αυτοκόλλητες ετικέτες σήμανσης
Kολλήστε μόνο στο ένα άκρο της ετικέτας, 
εξοικονομείστε χώρο και κρατήστε τα προϊόντα
χωρίς υπολείμματα αυτοκολλήτων.

Μπομπίνες με δύο κωδικούς EAN
Επιτρέπουν την πώληση προϊόντων ανά μέτρο ή 
τεμάχιο με βάση το μασούρι-ιδανικό για εμπόρους 
λιανικής.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ & ΣΧΟΙΝΙΑ

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Επωφεληθείτε από την αποτελεσματική πρόταση σημείου πώλησης (POS) της suki για 
αλυσίδες και σχοινιά. Χάρη στη καινοτομία των μεταφορέων προϊόντων, σας διευκολύνουμε 
να διατηρήσετε την παρουσίαση των προϊόντων σας. Υπάρχει μόνο ένα αρθρωτό σύστημα 
για μια μεγάλη ποικιλία τύπων ραφιών και ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σύστημα χρωματικής 
κωδικοποίησης στη συσκευασία που καθιστά διακριτές τις ομάδες προϊόντων. Το διδακτικό 
υλικό που προσφέρουμε στα Ελληνικά παρέχει στους πελάτες σας τη σωστή καθοδήγηση.

Οι μπομπίνες διαμέτρου 75mm 
και 200mm αποτελούν τη βάση για 

βελτιστοποιημένο σχεδιασμό προβολής και 
αρμονική παρουσίαση στους πελάτες.
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Οι αλυσίδες βαρέως τύπου σε κουβάδες 
διαθέτουν πρακτικό τρυπημένο άνοιγμα στο 
καπάκι. Η έξυπνη ιδέα της suki για ασφαλή 
μεταφορά και συσκευασία χωρίς φθορές 
προσφέρει επιπλέον ευκολία χρήσης στο σημείο 
πώλησης.

Οι μικρές μπομπίνες σε κιβώτια-εκθέτες 
(cut cases), εξοικονομούν χώρο και δεν 
απαιτούν ειδικούς φορείς ενώ εγγυώνται 
διαθεσιμότητα απευθείας από χαμηλά 
αποθέματα.

Τα προϊόντα εκθέτονται σε
ειδικά αποσπώμενα διαφανή κουτιά
για εύκολη πρόσβαση και ευκρινή παρουσίαση.



ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΞΥΛΟΥ ΤΗΣ SUKI 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
CHROMIUM VI

SUKI

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΞΥΛΟΥ

Η σειρά των συνδέσμων ξύλου της suki προσφέρει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών σε 
πλάτος και βάθος με απόλυτα ταιριαστές λύσεις για κατασκευές, κήπους και στο σπίτι. 
Αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες κάθε χώρας με εξειδικευμένα προϊόντα, όπως, για παράδειγμα, 
κουφώματα θυρών και πόρτες με επίστρωση μαύρης ή εποξικής σκόνης. Ανεξάρτητα από 
το τι χρειάζονται οι πελάτες σας, μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε προϊόν.

Αυτή είναι η ευελιξία της suki. 



► Σύρτες και καταβάτες

►  Μεντεσέδες που δεν σκουριάζουν

► Γωνιές

►  Δοκοθήκες και φορούσια για πέργκολες

► Μεντεσέδες και μεταλλικοί ιμάντες

► Βάσεις επίπλων και κατασκευών

►  Εξαρτήματα φράχτη
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ΜΕΓΑΛΟΣ EKΘΕΤΗΣ,

ΣΠΟΥΔΑΙΑ KAΘΟΔΗΓΗΣΗ



4 032526 594523
3260091 / 50
1,25 €12

A=70 mm
B=35 mm
C=15 mm

Verbindungsblech

   28-29

Όλες οι πληροφορίες με μια ματιά
Οι μεγάλες ετικέτες με τα σχετικά στοιχεία κάθε είδους παρέχουν 
στους πελάτες σας λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν:

► Περιγραφή είδους
► Διαστάσεις
► Πάχος υλικού
► Τύπος υλικού
► Σήμανση CE

Επεξηγηματικές ζωντανές επιδείξεις για κάθε ομάδα προϊόντων.
Δείξτε στους φίλους του DIY ποιο προϊόν ταιριάζει καλύτερα στο 
έργο τους.

Τα δείγματα στα ράφια δείχνουν στους πελάτες σας πού μπορούν 
να βρουν το προϊόν που χρειάζονται.

Η MAGNODUR είναι η εκτενής 
γκάμα της suki με υψηλή αντοχή 
στη διάβρωση. Υψηλής ποιότητας 

προϊόντα για σύνδεση ξύλου που παρέχουν εξαιρετική 
αντοχή ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς 
χώρους. Φτιαγμένα για μεγάλης διάρκειας αντοχή. Ενισχύουν 
τις πωλήσεις. Ο συνεργάτης της suki σου θα χαρεί να σας 
συμβουλεύσει περαιτέρω.

MAGNODUR 
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ



Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ,

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ
6 καλοί λόγοι για να δουλέψετε με τη suki.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ –
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ – 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΥΨΗΛΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ –
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΣ –
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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suki.international GmbH
Suki-Straße 1
D-54526 Landscheid
Telefon: +49 6575 71-0
Fax: +49 6575 71-100
E-Mail: info@suki.com
www.suki.com X
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Vector Brands
Thetidos 12 & A. Papandreou
16675, Glyfada, Athens, Greece
Phone: +30 210 9600750 (Direct: 206) | +30 697 6814886
Fax: +30 210 9600751
E-Mail: info@vectorbrands.gr
www.vectorbrands.gr


