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yachting service

Η εταιρεία Αφοί Αποστόλου Ο.Ε. δραστηριοποιείται από το 1991 μέχρι και σήμερα στον τομέα
της αποθήκευσης, διανομής, εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου.
Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε από μια μικρή
οικογενειακή επιχείρηση και εξελίχθηκε στη σημερινή μορφή της με σκοπό να καλύψει με τον πιο
σύγχρονο τρόπο τις ανάγκες του ιδιώτη και του
επαγγελματία, έχουμε δεσμευτεί όχι απλά να ικανοποιούμε αλλά να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των
πελατών μας με την ποιότητα των προϊόντων που
διαθέτουμε. Η στρατηγική μας είναι να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προκειμένου να
ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της
αγοράς και των πελατών μας και να διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.
Καθημερινά από τις εγκαταστάσεις του ιδιόκτη-

του πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου, με
βυτιοφόρα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με
καύσιμα και υγραέριο σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές που ισχύουν στην παγκόσμια
αγορά, εξυπηρετούμε προσφέροντας τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες μας όπως:
✓ Πρατήριο υγρών καυσίμων.
✓ Πρατήριο AUTO GAS (L.P.G.) υγραέριο κίνησης.
✓ Αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίου.
✓ ∆ιανομή εμφιαλωμένου υγραερίου
(Φιάλες υγραερίου).
✓ ∆ιανομή χύμα υγραερίου.
✓ ∆ιανομή πετρελαίου θέρμανσης.
✓ ∆ιανομή πετρελαίου κίνησης και ναυτιλιακού πετρελαίου σε σκάφη αναψυχής με σημείο αναφοράς
τις μαρίνες του Αργοσαρωνικού (Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη, Κοιλάδα, Ναύπλιο, Παλαιά Επίδαυρος).

Marine Yachting Fuel Αφοί Αποστόλου Ο.Ε.
yachting service
Στρατηγική της εταιρείας μας είναι ο σεβασμός στον
πελάτη μας και το περιβάλλον γι’ αυτό παρέχουμε άριστη ποιότητα καυσίμων, με άμεση παράδοση
δειγμάτων ποιότητας συνοδευμένα πάντα από έγγραφη χημική ανάλυση για την διασφάλιση της ποιότητας.
Η πολυετής εμπειρία μας, μας βοηθά να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των σκαφών και να παρέχουμε
την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης. Μέσα από τις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, που διαθέτει η επιχείρησή μας, η διακίνηση των καυσίμων στα σκάφη γίνεται με δική μας μέριμνα και επίβλεψη έτσι ώστε να
είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Καύσιμα άριστης ποιότητας
✓ Βελτιωµένο πετρέλαιο κίνησης κατάλληλο για τους κινητήρες
θαλάσσιων σκαφών.
✓ Ναυτιλιακά καύσιµα Marine gas oil 0.1% χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο κατάλληλο για τις απαιτήσεις των θαλάσσιων μηχανών.
Η εταιρεία μας εφοδιάζει τους καταναλωτές της με βελτιωμένα
καύσιμα τα οποία προμηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια, ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου ή Motor oil HELLAS Aγίων Θεοδώρων Κορίνθου, κατόπιν επιλογής του πελάτη. Τα βελτιωμένα προϊόντα προσφέρουν
καθαρά φίλτρα, διατηρούν καθαρό σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων
στους κινητήρες με ψεκασμό, μειώνουν τα έξοδα συντήρησης, παρέχουν οικονομία καύσιμων.
Επίσης µειώνουν τον καπνό προστατεύοντας το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.

Αναβαθμισμένες Yπηρεσίες yachting service
✓ Παράδοση δείγματος καυσίμου σε κατάλληλη συσκευασία για προϊόντα
πετρελαιοειδών.
✓ Γραπτή χημική ανάλυση.
✓ Ειδικές αντιρρυπαντικές πετσέτες για την προστασία των σκαφών.
✓ Ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα για να μην υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας
προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.

Τμήμα Εμφιάλωσης & ∆ιάθεσης Υγραερίου
∆ιαθέτουμε την νέα φιάλη υγραερίου από Ανθρακόνημα, η οποία
προσφέρει:
✓ Μεγάλη ασφάλεια.
✓ Είναι διάφανη με αποτέλεσμα η στάθμη του υγρού να είναι ορατή.
✓ Είναι ελαφριά με 50% μικρότερο απόβαρο με αποτέλεσμα
να είναι πιο εύχρηστη.
✓ ∆εν αφήνει λεκέ (σκουριά, σημάδια) στο σκάφος καθώς είναι
κατασκευασμένη από ﬁberglas.
✓ Έχει μοντέρνα εμφάνιση.

Λιπαντικά υψηλής τεχνολογίας
Το τμήμα των λιπαντικών διαθέτει μια πλήρη σειρά τεχνολογικά προηγμένων λιπαντικών κατάλληλα για να καλύπτει
τις πιο απαιτητικές λειτουργίες των κινητήρων (σκαφών),
όπως:
✓ Για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες.
✓ Για συστήματα μετάδοσης κίνησης.
✓ Για υδραυλικά συστήματα.
✓ Για δίχρονους και τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες.
✓ Αντιψυκτικά - Αντιθερμικά υγρά για το σύστημα ψύξης
του κινητήρα.

Apostolou Bros G.P. has been active in the
storage, distribution and trading business of liquid
fuels and liqueﬁed petroleum gas, since 1991.
Starting up as a small family business, our
company evolved to meet, in the most up-todate way possible, the needs of both private and
business customers. We are committed to not just
satisfy but exceed our customers’ expectations
with the quality of products we oﬀer. Our strategy
is to continuously upgrade our services in order
to respond to the ever-changing requirements of
both the market and our customers and to stand
out from competition on every level.
Our privately-owned fuel station operates daily,
equipped with clean technology tank trucks for the

distribution of liquid fuel and LPG, compliant with
the most modern standards applicable in the world
market, to provide upgraded services, such as:
✓ Liquid fuel station.
✓ AUTO GAS (L.P.G.) station.
✓ LPG storage and bottling.
✓ Distribution of bottled LPG (LPG cylinders).
✓ LPG bulk distribution.
✓ Distribution of heating oil.
✓ Distribution of diesel and marine engine oil
to recreational boats at the marinas of
Argosaronikos Bay (Porto Heli, Ermioni,
Kilada, Nafplio, Old Epidaurus).

Apostolou Bros G.P. Marine Yachting Fuel
yachting service
Respect for our customers and the environment
is our company’s strategy, therefore we provide
excellent fuel quality with prompt delivery of
quality samples, always accompanied by a
documented chemical analysis to ensure quality.
Our many years of experience helps us
acknowledge the requirements of the various
types of boats and provide a prompt service.
Through our privately-owned facilities, fuel
distribution is carried out exclusively under our
own care and supervision so that we are always
at your disposal.

Excellent quality fuel
✓ Improved diesel fuel suitable for marine engines.
✓ Marine gas oil 0.1% low in sulphur, suitable for marine
engines.
Our company provides customers with improved fuels, directly
from the reﬁneries of Hellenic Petroleum SA, in Aspropyrgos
or Motor Oil HELLAS SA, in Agios Theodoros, Corinth, at the
customer’s discretion. Enhanced products keep the ﬁlters and
injection engine fuel system clean, reduce maintenance costs
and provide fuel economy.
They also reduce emissions thus protecting the
environment and human health.

Upgraded yachting services
✓ Fuel sample delivery contained in packaging appropriate for petroleum products.
✓ Documented chemical analysis.
✓ Special boat protection anti-pollution towels.
✓ Special anti-pollution agents to prevent sea pollution and protect the environment.

LPG Bottling and Distribution Department
Oﬀering a new Carbon Fibre Gas Bottle, which:
✓ Has a high level of security.
✓ Is transparent for liquid level visibility.
✓ Is lightweight (50% less curb weight) for ease of use.
✓ Causes no rust marks or scrapes on the boat as it is made
of ﬁbreglass.
✓ Has a modern look.

High-tech lubricants
The lubricant segment features a full range of
technologically advanced products able to meet the most
demanding requirements in (marine) engine operation,
such as:
✓ Modern diesel engines.
✓ Drivetrain systems.
✓ Hydraulic systems.
✓ 2-stroke and 4-stroke outboard motors.
✓ Engine cooling system Antifreeze and Heat Transfer
ﬂuids.

Ακολουθήστε το χάρτη
για άριστη ποιότητα καυσίμων
Σημεία άμεσης παράδοσης:
✓ Πόρτο Χέλι
✓ Ερμιόνη
✓ Κοιλάδα
✓ Πόρτο Ύδρα
✓ Αρχαία Επίδαυρος
✓ Ναύπλιο
Σημεία ανεφοδιασμού
προγραμματισμένης παράδοσης:
✓ Νησί Σπέτσες
✓ Νησί Πόρου
✓ Ισθμός Κορίνθου
Η εταιρεία Αφοί Αποστόλου Ο.Ε.
προσφέρει πανελλαδική εξυπηρέτηση
κατόπιν συνεννόησης.

Follow the map
Points of prompt delivery
✓ Porto Heli
✓ Ermioni
✓ Kilada
✓ Porto Hydra
✓ Ancient Epidaurus
✓ Nafplio
Scheduled delivery points:
✓ Spetses island
✓ Poros island
✓ Corinth Canal
Apostolou Bros G.P. provides nationwide services
upon request.
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Η φροντίδα για τον συνεργάτη μας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό μας.
Η επιτυχημένη συνεργασία με τους πελάτες μας είναι αποτέλεσμα της φιλικής
σχέσης και του αμοιβαίου σεβασμού και
εμπιστοσύνης που διατηρούμε πάντα.

Caring for our partners is our main
scope.
A continuous improvement with
specific business planning and actions
to give us added prestige and further
strengthen our market position.
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