
                                                            
 

 

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016 

 
 

             Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ επεκτείνει τη γκάμα λιπαντικών της 

 
Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την επέκταση μέσω συμβολαίου της συνεργασίας 

της με τη BP HELLENIC OIL S.A. για τη διάθεση στην ελληνική αγορά των προϊόντων BP-

Castrol. 

 

Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. θα παρέχει πλήρη τεχνική και εμπορική υποστήριξη για όλη την 

γκάμα αυτοκινήτου, φορτηγού και μοτοσικλέτας των προϊόντων BP-Castrol, τα οποία 

πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών οχημάτων. 

 

Η BP-Castrol κατασκευάζει λιπαντικά για όλες σχεδόν τις οικιακές, εμπορικές και 

βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία (δίχρονους και 

τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών, καθώς και βενζινοκίνητους και πετρελαιοκίνητους 

κινητήρες αυτοκινήτων), τα προϊόντα BP-Castrol περιλαμβάνουν υγρά για αυτόματα και 

μηχανικά συστήματα μετάδοσης, λιπαντικά και κεριά αλυσίδας, ψυκτικά υγρά, υγρά 

ανάρτησης, υγρά φρένων, γράσα, προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Διαθέτει, επίσης, 

προϊόντα για αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα κατασκευαστικών έργων, καθώς και για 

εξοπλισμό πλοίων και βιομηχανικών μονάδων. Όλα τα προϊόντα BP-Castrol έχουν διεθνή 

έγκριση της χημικής τους σύνθεσης και πληρούν τις τοπικές απαιτήσεις σε όλες τις αγορές 

που κυκλοφορούν. 

 

Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται ως αντιπρόσωπος λιπαντικών, φίλτρων και 

ανταλλακτικών στην Κεντρική Ελλάδα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις ενός ισχυρού δικτύου 

πελατών. Η έναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε το 1969 και 

διανύοντας σταθερά επιτυχημένη πορεία στον κλάδο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες της περιοχής. Η γκάμα προϊόντων της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών 

για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και μοτοσυκλετών.  

 
 

Πληροφορίες: Άρης Τσίτρας ℡ 24410-23695 filtrolipantikisa@gmail.com 
 

 
Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λιπαντικών, 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων, φορτηγών και γεωργικών μηχανημάτων για το aftermarket στην Κεντρική 

Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσµο. Η ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. 

είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου επιχειρήσεων Τσίτρα, αντιπροσώπου των καυσίμων BP στην περιοχή 

από το 1981 που ασχολείται με τη διανομή καυσίμων σε ιδιόκτητα πρατήρια και πρατήρια του δικτύου της 

εταιρείας, καθώς και σε τεχνικές εταιρίες, λατομεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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