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Kennol - мастильні матеріали преміум-класу, які виробляються французькою
компанією ACCOR Lubrifiants. Компанія заснована в 1983 році і є одним з найбільших
незалежних виробників олив в Європі.
ACCOR Lubrifiants на сьогоднішній день:
Французький незалежний виробник
Спеціаліст в галузі мастильних матеріалів та технічних рідин
Виробнича потужність: 110 000 тонн в рік
Ультрасучасні виробничі потужності з повністю автоматизованими виробничими лініями
Наявність сертифікату AFAQ: ISO 9001 діє до: 2015
Власне виробництво, складські приміщення і штаб-квартира знаходяться в місті Cholet
(Шоле), Франція.
Філософія ACCOR Lubrifiants: «Незалежно від того, який продукт або послугу ви очікуєте від
нас, якість закладено в нашій ДНК. Ми працюємо так, як французька індустрія працювала
століттями. Ось чому наші рішення ідеальні»
KENNOL – НАРОДЖЕНИЙ В ПЕРЕГОНАХ!
Kennol бере активну участь в світі авто та моторспорту. Він є не тільки офіційним партнером, а
й одним з головних постачальників мастильних матеріалів на перегонах. Партнери Kennol:
Офіційний постачальник і партнер EURO NASCARCHAMPIONSHIP.
20 автомобілів чемпіонату беруть участь в гонках, використовуючи оливи та рідини
KENNOL ULTIMA.
Офіційний постачальник і партнер WOLF RACING CARS.

Постачальник всіх команд (24 машини) в чемпіонаті Італії.
KENNOL продовжує прорив в мотоперегони. З титулом чемпіона Франції в класі 400СС і
вже багатьма перемогами в 2019 році.
KENNOL поставляється в більш ніж 60 країн світу
вся продукція виробляється тільки на єдиному заводі у Франції. У будь-яку
точку світу поставляється продукція оригінальної якості.
статус ACCOR Lubrifiants як незалежного виробника, вимагає від них особливого
ставлення до якості продукції, оскільки це визначає їх імідж як виробника високоякісних
олив.
Kennol розливається в тари 1, 2, 4, 5, 20, 30, 60, 220 і 1000 літрів. Пластикові каністри 4 і 5
літрів оснащені кришками FlexPut®, які спеціально розроблені для полегшення
розливання. Відмінною особливістю Kennol є інноваційна упаковка Ecobox. Це
упаковка, яка містить на 92% менше пластику, ніж класична упаковка. У такі упаковки
розливаються моторні оливи ємністю 5 і 20 літрів.
Kennol має офіційні допуски від провідних виробників двигунів VW, BMW, PSA,
Renault, Volvo.
Kennol постійно бере участь в найбільших міжнародних виставках в Парижі, Франкфурті,
Шанхаї, Дубаї і т.д.
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