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Ammos Collection 
Υπερανθεκτικά RAL χρώµατα πούδρας
Η νέα 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. Η ιδιαίτερα υψηλή 
ένταση ηλιακής ακτινοβολίας που επικρατεί στη χώρα µας και οι  αυξηµένες απαιτήσεις σε 
αντοχές που συνεπάγεται,  µας οδήγησε στον σχεδιασµό της νέας συλλογής, που απαντά 
στις ανάγκες και τ ις προτιµήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 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.

Ammos Collection 
RAL Super Durable
The RAL shades of  Ammos col lec t ion wi th  f ine  texture  f in ish ,  combine excel lent  
behav iour  in  outdoor  condi t ions wi th  h igh mechanica l  proper t ies  and outs tanding 
appearance.  The very  h igh in tensi ty  o f  so lar  UV rad ia t ion in  the Medi terranean 
Region,  inspired us to  des ign the new col lec t ion ,  in  order  to  meet  the contemporary  
archi tec tura l  needs for  super ior  aesthet ic  resul ts  and h igh s tandards.
The co lor  shades are  a t  least  three t imes more res is tant  than  RAL Gloss and RAL Mat 
and are  approved accord ing to  Qualicoat, class2 .

Τα πλεονεκτήµατα της συλλογής
• Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία της χώρας µας
• Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήµατα, χάραξη και τριβή
• Εύκολο καθάρισµα, λόγω της ειδικά σχεδιασµένης
   επιφάνειας
• Οµοιοµορφία εµφάνισης
• Κάλυψη µικρών ατελειών
• Δηµοφιλείς RAL αποχρώσεις
• Αναβαθµισµένη αισθητική
• Προσιτή λύση
• Φιλικά προς το περιβάλλον

Main Benefits 
• Excellent durability in outdoor conditions
• High resistance to scratches and abrasion
• Low dirt pick – up due to the especially designed
   surface
• Texture stability leading to superior aesthetics
• Hides small surface imperfections
• Popular RAL color shades
• Outstanding appearance
• Economy & Affordability
• Environmentally friendly
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Ammos Collection
RAL Super Durable

Λόγω διακυµάνσεων στις παραµέτρους εφαρµογής, είναι πιθανή η διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων από τις αποχρώσεις στο παρόν χρωµατολόγιο.

Due to variances in the application parameters, powder coated products may present differences from the colors illustrated in this register.
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