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Ο Όμιλος RAVAGO τo 1999 γίνεται βασικός 
μέτοχος της POLYKEM ΑΕ  ή οποία ιδρύθηκε το 
1984 έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την 
διανομή των προϊόντων STYROFOAM της 
εταιρείας DOW CHEMICAL.

Η μεγάλη επιτυχία της POLYKEM στη διανομή 
των θερμομονωτικών DOW, οδήγησε και άλλες 
μεγάλες εταιρίες δομικών υλικών να επιδιώξουν 
τη  διανομή των  προϊόντων τους  από την 
POLYKEM.

Έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα η POLYKEM 
επεκτάθηκε στους τομείς στεγάνωσης, ξηρής 
δόμησης, γεωσυνθετικών, χημικών κατασκευής 
και λοιπών ειδικών δομικών υλικών. Με την 
εισαγωγή των νέων αυτών προϊόντων στη 
γκάμα των υλικών της, η POLYKEM καθιερώθηκε 
ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 
και διανομείς εξειδικευμένων υλικών στον κατα-
σκευαστικό και επισκευαστικό τομέα.



αυτή επεκτείνει τη δραστηριότητα της εταιρίας στην 
παραγωγή γαλβανισμένων μεταλλικών προφίλ γυψοσανίδας 
μέσα από την μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα στην 
Ελλάδα που βρίσκεται στο Κοκκινόχωμα Βοιωτίας.

Σήμερα η Ravago Hellas BS, με έδρα το Μαρούσι Αττικής 
διαθέτει πέντε υποκαταστήματα και εκτός των τριών 
προαναφερθέντων παραγωγικών μονάδων, διαθέτει αποθήκες 
στα Οινόφυτα Βοιωτίας  και στο Μαρούσι.

Πρόσφατα ο Όμιλος Ravago εξαγόρασε την δραστηριότητα 
παραγωγής ΧPS της εταιρίας Dow σε όλη την Ευρώπη  που 
περιλαμβάνει επτά εργοστάσια παραγωγής, ένα εκ των οποίων 
στο Λαύριο, ενσωματώνοντάς την στο δυναμικό της Ravago 
Building Solutions.

H RAVAGO HELLAS BS, συνεχίζει την πετυχημένη διανομή 
των προϊόντων της εξηλασμένης πολυστερίνης και μέσα από το 
εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και είναι σε 
θέση να προσφέρει λύσεις σε κάθε φάση της οικοδομής και 
της ανακαίνισης κτιρίων.

Στόχος είναι πάντα η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 
μέσα από μία συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα προϊόντων 
καινοτόμων για την εγχώρια αγορά.

Το 2002, δημιουργεί την πρωτοποριακή για τα ελληνικά 
δεδομένα αλυσίδα franchise καταστημάτων πώλησης 
δομικών υλικών ERGOLAND.

H POLYKEM συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία το 
2005 προωθεί  το  καινοτόμο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης KELYFOS ETIC System.

Το 2009 η POLYKEM γίνεται μέλος του δικτύου Ravago 
Building & Construction Solutions και τα επόμενα χρόνια, 
στοχεύοντας σε μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δομή, 
ικανή να ανταποκριθεί στις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της 
εποχής, προχωρά   σε απορρόφηση πέντε θυγατρικών 
εταιριών της.

Το 2016, 32 χρόνια μετά την ίδρυσή της, μετονομάζεται σε 
RAVAGO HELLAS BS και πλέον συγχωνεύεται και με την 
AV.IP, εταιρία που εξειδικεύεται στην παραγωγή ασφαλτικών 
και ακρυλικών προϊόντων. Έτσι εκτός από το εργοστάσιο 
παραγωγής μονωτικών πλακιδίων που διαθέτει στη Ν. Αρτάκη 
Εύβοιας προσθέτει  στο δυναμικό της επιπλέον ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων στην περιοχή 
Άρμα Βοιωτίας.

Τα τέλη του 2018, μετά την εξαγορά των εταιρειών 
Διαμορφωτική ΑΕ και Διαμορφωτική Βοιωτίας ΑΕ από τον 
Όμιλο Ravago, γίνεται η συγχώνευση της Διαμορφωτικής ΑΕ 
με τη RAVAGO HELLAS BS, ακολουθούμενη από τη  
Διαμορφωτικής Βοιωτίας ΑΕ στα τέλη του 2019.  Η κίνηση





πολυστερίνης Ravatherm
XPS X ETICS L της Ravago.

Οι πλάκες Ravatherm XPS X ETICS L
είναι η καινούρια σειρά αφρώδους  
εξηλασμένης πολυστερίνης που προσφέρει

μέχρι και 26% χαμηλότερο συντελεστή
αγωγιμότητας σε σχέση με τα συμβατικά
προϊόντα και απαντά έτσι στις απαιτήσεις
για καλύτερη θερμομόνωση.



Πλάκες Ravatherm XPS X ETICS L
της Ravago
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Ravatherm XPS X ETICS L
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Ravatherm XPS X ETICS L





Ravatherm XPS X ETICS L (με οδοντωτή
σπάτουλα Νο10) σε πάχος 3mm και σε
λωρίδες πλάτους 1200mm.
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Ravatherm 
XPS ή Ravatherm XPS X της Ravago αντίστοιχα.
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Ravatherm XPS X 300 SL

Ravatherm XPS X ETICS 







RAVATHERM XPS
ή RAVATHERM XPS X
ΤΗΣ RAVAGO





Ravatherm XPS ή Ravatherm XPS X της Ravago



Ravatherm XPS X 300 SL



Ravatherm XPS ή Ravatherm XPS X της Ravago

λασμένη πολυστερίνη Ravatherm XPS
ή Ravatherm XPS X της Ravago, ενώ το
πάχος του υλικού εξαρτάται από τις
κλιματικές συνθήκες της περιοχής
υλοποίησης του εκάστοτε έργου.



Ravatherm XPS X 300 SL της Ravago

Ravatherm XPS X ETICS



Ravatherm XPS ή Ravatherm XPS X της Ravago



Ravatherm XPS X 300 SL 

 Ravatherm XPS X ETICS



37







RAVAPROOF



m
p-

ar
ch

ite
ct

s.g
r




