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Για πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο πωλήσεών µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας



Καινοτοµία και ποιότητα στα βιοµηχανικά χρώµατα για πάνω από 45 χρόνια

Από την ίδρυσή µας το 1972, σκοπός µας ήταν η ανάπτυξη και παραγωγή βιοµηχανικών χρωµάτων υψηλών 
προδιαγραφών, που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες µας.
Το 1987, ξεκινάµε την παραγωγή χρώµατος ηλεκτροστατικής βαφής στην ελληνική αγορά, για χρήση σε 
αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου, σε βιοµηχανικές εφαρµογές και πολλούς άλλους τοµείς.
Το 2006, προχωράµε στην παραγωγή υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας, ειδικά σχεδιασµένων να 
αντέχουν στην ιδιαίτερα υψηλή ένταση της ακτινοβολίας στην Ελλάδα. 

Σήµερα, τα χρώµατα πούδρας ΝΕΟΚΕΜ, αναγνωρίζονται και διανέµονται διεθνώς σε περισσότερες από 25 
χώρες, µέσω των θυγατρικών µας, των εµπορικών αντιπροσώπων και των συνεργατών µας.

Υπερανθεκτικές πούδρες βαφής

Τα παράθυρα και οι προσόψεις αλουµινίου του Ξενοδοχείου, όπου η 
αισθητική και η αντοχή της κατασκευής έχουν πρωταρχικό ρόλο, είναι µια 
σοβαρή επένδυση.
Η υψηλή ένταση της ακτινοβολίας στην Ελλάδα, µας οδήγησε στη δηµιουργία 
της Συλλογής Prisma και της Συλλογής Ammos, σε συνεργασία µε Έλληνες 
Αρχιτέκτονες και Κατασκευαστές. Έτσι, ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις 
και τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

Επιλέγοντας τα υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας Sahara και Mesogeios 
της Συλλογής Prisma και τα υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας σε RAL 
αποχρώσεις της Συλλογής Ammos, για τα Αρχιτεκτονικά Συστήµατα
Αλουµινίου του Ξενοδοχείου, επιτυγχάνετε: 

• Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία της χώρας µας
• Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήµατα, χάραξη και τριβή
• Εξαιρετική διατήρηση απόχρωσης
• Επιλογή από µοντέρνες, κλασικές και δηµοφιλείς αποχρώσεις 

Prisma Collection Special Effect

Η συλλογή υπερανθεκτικών ειδικών χρωµάτων πούδρας Prisma, αποτελεί την πιο έγκυρη και 
πρωτοποριακή λύση, για βαφή συστηµάτων αλουµινίου στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρµογές.

Οι σειρές Sahara και Mesogeios έχουν αντοχή τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερο από τα λεία γυαλιστερά 
και µατ RAL και είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, class2. Η σειρά Cosmos είναι 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, class1. 

Τα χρώµατα της Συλλογής Prisma προσδίδουν υψηλές µηχανικές αντοχές και άρτια συµπεριφορά στις 
εξωτερικές συνθήκες. 

Ammos Collection RAL Super Durable

Η συλλογή υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας σε RAL αποχρώσεις, µε υφή αµµοβολισµένης 
επιφάνειας, συνδυάζει την εξαιρετική συµπεριφορά στις εξωτερικές συνθήκες µε τις υψηλές µηχανικές 
αντοχές και την άψογη εµφάνιση. 

Τα χρώµατα της συλλογής έχουν αντοχή τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερο από τα λεία γυαλιστερά και 
µατ RAL και είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, class2.

Κύριες Εφαρµογές:

• Πόρτες/παράθυρα αλουµινίου
• Προσόψεις
• Αίθρια
• Πέργκολες
• Κάγκελα
• Γκαραζόπορτες 
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