
ΑΙΤΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 9/6/2016

Ονοματεπώνυμο: Μπαντάβας Θεόδωρος
Έτος Γέννησης: 27/6/1953
Επαγγελματική δραστηριότητα : Φανοποιείο Βαφείο
Έτος έναρξης της επιχείρησης: 11/12/1985
Διεύθυνση επιχείρησης:  26ης Οκτωβρίου 94  Θεσσαλονίκη
Email:  info@mpantavas.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   KAI   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μου με διακριτικό τίτλο Μπαντάβας Θεόδωρος ιδρύθηκε τις 11/12/1985 και 
λειτουργούσε ως επίσημος επισκευαστής αμαξωμάτων .

Από τον Αύγουστο του 1986 είμαι μέλος του “Σωματείου φανοποιών βαφέων” καλύπτοντας μια 
από τις λειτουργίες της επιχείρησης μου . 

Οι εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από χώρους 500.τμ στις οποίες περιλαμβάνονται:

 Φανοποιείο

 Βαφείο

 Πλυντήριο

 Χώρο αναμονής πελατών

Λειτουργούν με βάση αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών που μας όριζαν οι μέχρι τώρα 
συνεργασίες μας. 

Η πολυετής εμπειρία σε συνεργασία με την συνεχή εκπαίδευση και τον σύγχρονο εξοπλισμό, μας 
επιτρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις εταιρίες αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όσο αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό, η εταιρείας μας διαθέτει:

Φανοποιείο

 Καλύμπρα μητρική

 Argon 

 Ηλεκτροπόντα 

 Αποθηκευτικούς χώρους

Βαφείο

 2 θαλάμους βαφής (φούρνοι) 

 Χώρος προετοιμασίας βαφής



 Υπέρυθρες ακτίνες στεγνώματος

Το εξειδικευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας αποτελείται από: 

 1 Τεχνικό προϊστάμενο

 1 Τεχνικό ασφαλείας

 1 Φανοποιό

 1 Βαφέα

 1 Υπάλληλο στην γραμματεία εξυπηρέτηση πελατών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)

 Μάρτιος 1991: Εξειδίκευση στις τεχνικές βαφής (R-M Automotive parts, Γαλλία)

 Φεβρουάριος 2000: Προεργασία & βαφή αυτοκινήτου (Max Meyer, Αθήνα)

 Μάιος 2001: Τελικές επιστρώσεις (Akzo Nobel Sikkens, Αθήνα)

 Δεκέμβριος 2001: Προεργασία & βαφή αυτοκινήτου (Max Meyer, Αθήνα)

 Μάρτιος 2003: Χρωματομετρία (Max Meyer, Αθήνα)

 Νοέμβριος 2007: Διαχείριση & αποτελέσματα εταιρείας

 Φεβρουάριος 2008: Εκπαίδευση υδροδιαλυτών προϊόντων

 Απρίλιος 2008: Mείωση κόστους βαφής “Smart repair” (Max Meyer, Αθήνα)

 Νοέμβριος 2008: Φανοδιαχείρηση της (Standox, Αθήνα)

 Φεβρουάριος 2010: Υδατοδιαλυτές βαφές (PPG Directions, Αθήνα)

 Μάρτιος 2010:  Επίλυση θεμάτων υλικών βαφής

 Οκτώβριος 2012:       Προεργασία, Τεχνικές βαφής, Τελικές επιστρώσεις (Roberlo, 
Ισπανία)

 Φεβρουάριος-2014    Αρχές διαχείρησης φανοποιείου ,Τελικές επιστρώσεις 
(Car system, Πολωνία).

                                                                                                                                      

Με εκτίμηση
Μπαντάβας  Θεόδωρος

 


