Company
Profile

www.berling.gr

Μια ζωή
γεμάτη χρώμα

Η εταιρεία BERLING ABEE - ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ιδρύθηκε το 1968 με την αρχική
επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μετά από μετασχηματισμό το 1994 λειτουργεί με
τη σημερινή της νομική μορφή ως BERLING ABEE.
Η BERLING ABEE είναι Eλληνική Bιομηχανία
Xρωμάτων που δραστηριοποιείται στην
παραγωγή και διάθεση οικοδομικών, μονωτικών,
θερμομονωτικών, βιομηχανικών, διακοσμητικών
χρωμάτων και χρωμάτων επιπλοποιίας.
Προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
τόσο μέσα από ένα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο
συνεργατών, όσο και μέσα από εναλλακτικά
δίκτυα διάθεσης.
Οι ανάγκες των κλιματικών, στεγαστικών,
κατασκευαστικών υποδομών του συνολικού
οικοσυστήματος που αφορά στα χρώματα,
φέρουν την υπογραφή της σημαντικής εμπειρίας
και συμβολής της Berling στον ελλαδικό χώρο.
Ταυτόχρονα προσβλέπουμε στη συνεχή επέκταση
των δραστηριοτήτων με καινοτόμα και οικολογικά
προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η BERLING έχει πάθος με το χρώμα και για αυτό
έχουμε καταφέρει να προμηθεύουμε με υψηλής
ποιότητας προϊόντα εδώ και 30 χρόνια την ελληνική
αγορά, γιατί όπως λέμε εδώ και καιρό…
Το Χρώμα έχει Όνομα!

Η BERLING έχει πάθος
με το χρώμα...

Οι Εγκαταστάσεις μας

Η έδρα της και η παραγωγική μονάδα της
BERLING ABEE, λειτουργεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας
από το 1992 ενώ το 2009 μετά από επενδυτικό
πρόγραμμα ύψους 17.000.000€, σε μια νεοσύστατη
και υπερσύχρονη μονάδα 27.000m2 και κτηριακών
υποδομών 15.000m2.
Η βιομηχανία λειτουργεί με προχωρημένες
μεθόδους και εργαλεία που συνθέτουν τις
δυνατότητες παραγωγής και μπορούν να ανταπεξέλθουν συνολικά στις ανάγκες των πελατών μας.
Με τη τεχνολογικά αναβαθμισμένη γραμμή
παραγωγής διενεργούνται εξονυχιστικοί
ποιοτικοί έλεγχοι σε αυστηρή βάση ώστε κάθε
προϊόν να έχει διασφαλισμένη ποιότητα.
Οι διαφορετικών μεγεθών συσκευασίες μας,
εύχρηστες, ανθεκτικές, ελαφριές και εύκολες στη
μεταφορά καλύπτουν κάθε ανάγκη σας ενώ έχουν
δημιουργηθεί και νέες, μοντέρνες συσκευασίες
που αποτελούν καινοτομία της BERLING.
Γνώρισμα τους αποτελεί επιλεγμένη περιοχή,
η μεμβράνη ασφαλείας στις premium σειρές
προϊόντων όπως Petite Matt, Acrylux, MonoStop,
MonoStop Thermo κ.α.
Οι οργανωτικές και λειτουργικές δομές της
εταιρείας έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν
τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό μας σε φιλικά
προς το περιβάλλον προϊόντα και διαδικασίες
ενώ λειτουργούν μέσω ενός Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας:
ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 & EMAS

...διενεργούνται εξονυχιστικοί
ποιοτικοί έλεγχοι...

Κύριο Μέλημά μας
ο Πελάτης & η Ποιότητα.

Οι πελάτες και συνεργάτες μας επέδειξαν
εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνοντας ως
αποτέλεσμα σημαντικό όφελος από μια μακρά και
σε βάθος τεχνολογική, βιομηχανική εμπειρία πάνω
στο χρώμα. Η σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας
στην Ελληνική αγορά και η δημιουργία αξίας για
τους πελάτες αποτελεί στρατηγική στόχευση της
BERLING που ξεδιπλώνεται σε δύο άξονες:
τον Πελάτη & την Ποιότητα.
Κυρίαρχο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των
Πελατών που επιλέγουν να χρησιμοποίσουν τα
προϊοντα μας, για την δημιουργία ή ανανέωση των
χώρων τους. Οι επιλογές τους ανάμεσα από τα
προϊόντα μας βαφής ή τεχνοτροπιών, μας δίνει την
ώθηση για δημιουργία νέων προϊόντων που
θα καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.
Επιστέγασμα όλων των προσπαθειών μας
αποτελεί ο πελάτης να είναι στο επίκεντρο
της κάθε λειτουργίας μας.
Η Ποιότητα αποτελεί πρωταρχικό γνώμονα για
την ανάπτυξή και την παραγωγή προϊόντων που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών
μας. Ως αποτέλεσμα αυτής της μακροχρόνιας
προσπάθειας η εταιρεία μας έχει αναγνωρισθεί
από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με πολλές
διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η σημαντική μεταφορά
τεχνογνωσίας...

Διασφάλιση
Ποιότητας &
Πιστοποιήσεις
Η BERLING, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία
της για το περιβάλλον και τον άνθρωπο,
συμμορφούμενη απόλυτα με τη νομοθεσία και
τα διεθνή πρότυπα και στοχεύοντας σε μια
διαρκή οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό προς το
περιβάλλον και τη φύση, σχεδίασε και εφαρμόζει ένα
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα
στάδια της Παραγωγικής διαδικασίας.
Έτσι, από το 2006 η BERLING πιστοποιήθηκε
από τον διαπιστευμένο φορέα EUROCERT για την
εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004
και του κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, ενώ από την ίδια χρονιά, με απόφαση
του αρμόδιου Τμήματος του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε
η καταχώριση της Εταιρείας στο μητρώο του
Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και
Ελέγχου (EMAS) με αριθμό EL000047.
Ένα από τα πολλά και σημαντικά ορόσημα στην
ιστορία της ήταν τον Απρίλιο του 1998 αφού
ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία
απονεμήθηκε το πρώτο Οικολογικό σήμα της
Ευρωπαϊκής ένωσης για το οικολογικό
πλαστικό χρώμα Petite.
21 πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα υπάρχουν
στον κατάλογο της Εταιρείας μας και ο αριθμός
αυτός είναι συνεχώς αυξανόμενος. Όλα πληρούν
τα οικολογικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Απόφαση 2009/544/ΕΚ) και τους έχει απονεμηθεί
το οικολογικό σήμα από το ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο
Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος).

...το πρώτο Οικολογικό σήμα
της Ευρωπαϊκής ένωσης...

Έρευνα
& Περιβάλλον
Επενδύουμε σταθερά και σε ετήσια βάση στην
έρευνα και ανάπτυξη νέων χρωμάτων, χρωματικών
συνδυασμών και τεχνοτροπιών που θεωρούμε
απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών
της αγοράς μας.
Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης διαδραματίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση
μιας και υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα
σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού όπου
καθημερινά και σε συστηματική βάση εκτελούνται
όλες οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου και δοκιμών
με πρώτες ύλες φιλικές προς τον χρήστη και το
περιβάλλον, τόσο σε συνηθισμένες, όσο και
νέες διαδικασίες βαφής.
Η BERLING βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων
και παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα
συστήματα νέας τεχνολογίας, τις νέες ιδέες
δημιουργίας και χρήσης λειτουργικών δομών μέσω
νανοτεχνολογίας ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη νέων οικοδομικών και
οικολογικών προϊόντων.

...βρίσκεται στην αιχμή
των εξελίξεων...

Προϊόντα &
Στρατηγικοί
Στόχοι
Προϊοντικό Portfolio:
> Οικολογικά & φιλικά προς
το περιβάλλον προϊόντα
> Πλαστικά χρώματα
> Ακρυλικά
> Υποστρώματα - Αστάρια
> Αντισκωριακά - Υποστρώματα
> Μονωτικά
> Συντηρητικά - Μυκητοκτόνα
> Βερνικοχρώματα
> Βερνίκια επιπλοποιίας - Λάκκες
> Διαλυτικά
> Εποξεικά
> Ακρυλικά / Tulip
> Ειδικά Προϊόντα

Τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ
με Ταινία
Ασφαλείας!

Επίσης οι στρατηγικοί στόχοι
της επιχείρησης συνοπτικά:
> Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της θέσης
στην εγχώρια αγορά αλλά και δυναμική
επέκταση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
> Βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής
δομής της εταιρείας προκειμένου να διευκολυνθεί
ο προσανατολισμός σε φιλικά προς το περιβάλλον
προϊόντα και διαδικασίες.
> Ενίσχυση της έρευνας προς την κατεύθυνση
και άλλων οικολογικών προϊόντων.

Δήλωση
Αποστολής
Όραμα
Το όραμα μας είναι μέσω της λειτουργίας της
εταιρείας να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
για την ποιοτικότερη διαβίωση των πελατών
και του προσωπικού μας, με κύριο καθήκον να
υπερασπιζόμαστε ένα βιώσιμο περιβάλλον για
εμάς και τις επόμενες γενιές. Η εταιρεία μας να
προσφέρει στην ζωή μας και στο κοινωνικό σύνολο
του οποίου αποτελούμε μέρος. Να αναπτύξουμε
επιχειρηματικές πρακτικές όπου θα προάγουν την
ανάπτυξη του μεγέθους της εταιρείας μας καθώς
και την λειτουργία μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
προβάλλοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα
εκτός των ελληνικών συνόρων.
Αποστολή
Αποστολή μας είναι η παραγωγή και διάθεση
ποιοτικών χρωμάτων και βερνικιών ώστε να
παρέχουμε την ιδανικότερη λύση για οποιονδήποτε
προϋπολογισμό έργου με προϊόντα που καλύπτουν
τις ανάγκες των πελατών μας δημιουργώντας
ιδανικούς χώρους διαμονής και εργασίας.
Αρχές
> Η βιώσιμη ανάπτυξη.
> Η ασφάλεια των εργαζομένων και του
περιβάλλοντος.
> Η ακεραιότητα.
> Η εξωστρέφεια.
Αξίες
> Να λειτουργούμε με ακεραιότητα και να τηρούμε
τις δεσμεύσεις μας.
> Να λειτουργούμε με πάθος προσπαθώντας
να αγγίξουμε την τελειότητα σε ότι κάνουμε.
> Η δια βίου μάθηση. Έχουμε όρεξη για το νέο
και το καινοτόμο.
> Να υποστηρίζουμε, να πιστεύουμε και να
συμβάλουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξη των
ανθρώπων μας.
> Να λειτουργούμε ως ομάδα, υποστηρίζοντας και
καλύπτοντας ο ένας τον άλλον και να λειτουργούμε
ως μια γροθιά.
> Οι πελάτες μας να είναι στο επίκεντρο της κάθε
λειτουργίας μας.

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί
οργανικό μέρος της επιχειρηματικής φιλοσοφίας
και της στραγηγικής ανάπτυξης της ελληνικής
χρωματοβιομηχανίας Berling.
Ως αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος μέσα στα οποία δραστηριοποιείται
εδώ και πολλές δεκαετίες, η Berling έχει αναπτύξει
ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ΕΚΕ γύρω από
δύο άξονες, το περιβάλλον και τον άνθρωπο,
οι οποίοι διατρέχουν όλη τη ζωή και
τη φιλοσοφία της εταιρείας.
Η Berling Paints λειτουργεί, δραστηριοποιείται
και εξελίσσεται:
> στη βάση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
και του ηθικού επιχειρείν.
> με γνώμονα το κοινό καλό τόσο στο κοινωνικό
όσο και στο φυσικό περιβάλλον.
> με σεβασμό προς τις αρχές και αξίες που
χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.
> με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της
ανθρώπινης ζωής (στους χώρους της εργασίας,
της αγοράς και της κοινότητας).
> με όραμα να προάγει την ελληνική
επιχειρηματικότητα μέσα από καινοτόμες και
εταιρικά υπεύθυνες δράσεις.
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