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Η Comline διευρύνει την γκάμα των φίλτρων
καμπίνας και άνθρακα
Η Comline διευρύνει την γκάμα φίλτρων καμπίνας και άνθρακα με νέους
κωδικούς για να καλύψει 23 εφαρμογές
Η μάρκα Comline απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά των φίλτρων
με την εισαγωγή ακόμη πιο νέων κωδικών στα καμπίνας και ενεργού άνθρακα.
Οι νέες προσθήκες καλύπτουν συνολικά 23 εφαρμογές και, παραμένοντας στην «λογική της κάλυψης σε
όλες τις μάρκες», καλύπτει μια ποικιλία από διάφορες μάρκες και μοντέλα από όλο τον κόσμο. Οι πιο
αξιοσημείωτες μεταξύ αυτών των εισαγωγών είναι EKF341A, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα για VW Touareg
(2010->) και το Porsche Cayenne (2010->), EKF359A, επίσης, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα, για τοποθέτησης
της Jaguar XF (από το 2008>), και το φίλτρο καμπίνας EKF313 που έχει σχεδιαστεί για το i30 Hyundai (2008>)
και το Kia Cee'd (2007>).
Η Comline συνεχίζει να καθιερώνεται ως σημαντικός παίκτης τόσο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και
της Ευρωπαϊκής αγοράς και το φίλτρο είναι ένας τομέας όπου έχουμε δει ιδιαίτερη επιτυχία.
«Η Comline έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά των φίλτρων και τη φήμη της μάρκας έχει εν
μέρει βασιστεί στην επιτυχία που είχαμε με τα φίλτρα. Η πείρα μας σε αυτήν την κατηγορία και η δέσμευσή
μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος εξασφαλίζει ότι η γκάμα φίλτρων μας είναι μεταξύ των καλύτερων
που διατίθενται στην αγορά», δήλωσε ο Malcolm Rosher, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing.
Οι περαιτέρω προσθήκες στην γκάμα φίλτρων της Comline έρχονται να τονίσουν την συνεχή δέσμευση για
την ανάπτυξη των προϊόντων και παρέχουν ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι η Comline είναι ένα ταχύτατα
αναπτυσσόμενο εμπορικό σήμα.
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Για την Comline
Η Comline είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διανομείς ανταλλακτικών ιδίας μάρκας, για τα
ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Ιδρύθηκε το 1991, με έδρα
το Luton, Ηνωμένο Βασίλειο, και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 13.000 m2. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στην γκάμα της είναι: Φίλτρα, Δισκόφρενα και Δισκόπλακες για αυτοκίνητα και εμπορικά οχήματα, Σετ
Συμπλέκτη, Σετ Μπιλιοφόροι, Αντλίες νερού, Λιπαντικά, Υαλοκαθαριστήρες και προϊόντα συστήματος
διεύθυνσης και ανάρτησης. Η Comline προμηθεύει χονδρεμπόρους και διανομείς σε ολόκληρη την
ανεξάρτητη δευτερογενή αγορά (IAM). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.comline.uk.com
1

Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ από το 2006 αποτελεί την πρώτη θυγατρική του αγγλικού ομίλου. Στο διάστημα
λειτουργίας της, το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα και οι ασυναγώνιστες τιμές
των προϊόντων της. Με έδρα την Αθήνα, σε εγκαταστάσεις 4.000 m2 , η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα
δίκτυο διανομής το οποίο καλύπτει και εξυπηρετεί ολόκληρη την Ελληνική αγορά. Με τη μακροχρόνια
πορεία στον τομέα των ανταλλακτικών και στην aftermarket αγορά, και με την υποστήριξη της μητρικής
εταιρείας, το εμπορικό σήμα της Comline στην Ελλάδα αλλά και συνάμα στην Αγγλία και την Ευρωπαϊκή
Ένωση γίνεται ολοένα και πιο δυνατό. Η Comline Hellas διαθέτει όλη την γκάμα προϊόντων της μητρικής
εταιρείας.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comlinehellas.gr ή να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο 210 34 74 607.
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