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Sahara

Mesogeios

Cosmos

Εντυπωσιακές αποχρώσεις
µε υφή αµµοβολισµένης
επιφάνειας και µεταλλικό εφέ.
Τα 21 χρώµατα της σειράς
επιδεικνύουν ιδιαίτερη αντοχή
στη χάραξη και στις τριβές
και είναι βασισµένα
σε σύστηµα υπερανθεκτικού
πολυεστέρα, πιστοποιηµένο
σύµφωνα µε το πρότυπο
Qualicoat, Class 2.
Η σειρά Sahara παρέχει
µια µεγάλη ποικιλία µοναδικών
χρωµατικών προτάσεων,
σύµφωνα µε τις πλέον
σύγχρονες τάσεις
της αρχιτεκτονικής
και του βιοµηχανικού
σχεδιασµού.

Με έµπνευση το Mεσογειακό
φώς, η νέα σειρά Mesogeios
έρχεται για να συµπληρώσει
τη λάµψη της συλλογής
Prisma. Οι 15 αποχρώσεις,
µε υφή αµµοβολισµένης
επιφάνειας και διακριτικό
µεταλλικό εφέ, έχουν ιδιαίτερη
αντοχή στη χάραξη και
στις τριβές. Οι αποχρώσεις
της σειράς Mesogeios, κάθε
µία µε τον δικό της, µοναδικό
χαρακτήρα, απευθύνονται
τόσο σε παραδοσιακές
κατασκευές όσο και στις
πλέον σύγχρονες
αρχιτεκτονικές τάσεις. Η σειρά
είναι βασισµένη σε σύστηµα
υπερανθεκτικού πολυεστέρα,
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε
το πρότυπο Qualicoat, Class 2.

Η σειρά περιλαµβάνει 11
δυναµικές αποχρώσεις
µε µατ µεταλλικό φαινόµενο
σε λεία επιφάνεια.
Οι αποχρώσεις της τονίζουν
την καινοτοµία και το ιδιαίτερο
ύφος στις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές κατασκευές,
ενώ µπορούν να συνδυαστούν
µε χρώµατα ανοδίωσης
και εξωτερικές επενδύσεις
κτιρίων από σύνθετο πάνελ
αλουµινίου.
Η σειρά βασίζεται σε σύστηµα
αρχιτεκτονικού πολυεστέρα,
πιστοποιηµένο σύµφωνα
µε το πρότυπο Qualicoat,
Class 1.

Impressive color shades with
metallic effect on sandblasted
surface finish, all of which
display advanced abrasion and
scratch resistance.
The series is based on a super
durable architectural polyester
system, approved according to
Qualicoat, Class 2 standard.
The 21 shades of the Sahara
series provide a large variety of
unique chromatic propositions,
in line with the latest trends in
contemporary architecture and
industrial design.

Inspired by the Mediterranean
light, the new Mesogeios
series completes the brilliance
of the Prisma collection.
The 15 shades, with
sandblasted surface finish
and mild metallic effect,
display advanced abrasion
and scratch resistance.
The color shades of
Mesogeios, each one with its
own, unique character, are
addressed to both traditional
as well as contemporary
architectural trends. The series
is based on a super durable
architectural polyester system,
approved according to
Qualicoat, Class 2 standard.

This series includes 11
dynamic shades with metallic
effect on mat surface.
The Cosmos colors highlight
innovation and style in modern
architecture.
They can also be used in
combination with anodizing
effect colors and composite
aluminum panels. The series
is based on an architectural
polyester system, approved
according to Qualicoat,
Class 1 standard.

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.

Η συλλογή ειδικών χρωµάτων πούδρας Prisma, αποτελεί την πιο έγκυρη και
πρωτοποριακή λύση στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Η ανανεωµένη συλλογή αποτελείται από τρεις
επιµέρους σειρές και περιλαµβάνει 47 µοναδικές αποχρώσεις, ειδικά σχεδιασµένες ώστε να ανταποκρίνονται
στις αυξηµένες απαιτήσεις για καινοτοµία και αισθητικό αποτέλεσµα υψηλών προδιαγραφών.
Η ΝΕΟΚΕΜ, µε εξειδίκευση πάνω στην πλέον προηγµένη τεχνολογία παραγωγής Bonding, δηµιούργησε µία
ολοκληρωµένη σειρά ετοιµοπαράδοτων προϊόντων, µε οµοιοµορφία απόχρωσης, σταθερότητα κατά τη βαφή και
εξαιρετική διακοσµητική εφαρµογή. Τα χρώµατα Prisma βασίζονται σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα
χρωµάτων ηλεκτροστατικής βαφής που προσδίδουν υψηλές µηχανικές αντοχές και άρτια συµπεριφορά στις
εξωτερικές συνθήκες. Οι σειρές Sahara και Mesogeios βασίζονται σε σύστηµα αρχιτεκτονικού υπερανθεκτικού
πολυεστέρα, πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, Class 2. Η σειρά Cosmos βασίζεται σε σύστηµα
αρχιτεκτονικού πολυεστέρα, πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, Class 1.

The special finishes collection Prisma provides a complete range of high quality products,
especially designed to cover the contemporary architectural needs for innovation and aesthetic results of high
standards. The new collection consists of three thematic series and numbers 47 unique color shades on mat and
fine-textured metallic surfaces. Using state-of-the-art equipment and mastering the most advanced Bonding technology,
NEOKEM S.A. has created an integrated series of products that offers color consistency, uniformity during application,
and outstanding decorative properties.
All products of the Prisma collection are based on environmentally friendly powder coating systems, with excellent
mechanical properties and premium outdoor durability. Sahara and Mesogeios series are based on a super durable
architectural polyester system, approved according to Qualicoat, Class 2 standard, Cosmos series is based on an
architectural polyester system, approved according to Qualicoat, Class 1 standard.
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COLLECTION

Bonded

Sahara

509 Mirage

510 Sky

511 Breeze

507 Silver

502 Grey

Super
Durable
504 Blue

503 Greyblue

501 Black

505 Green

512 Oasis

513 Flame

514 Sand

515 Palm

516 Jade

517 Dune

518 Haven

519 Nomad

520 Night

521 Caravan

522 Shade

Super
Durable

523 Rust

Mesogeios

801 Corsica

802 Cassis

803 Alexandria

804 Alicante

805 Valencia

806 Antibes

807 Nice

808 Rosetta

809 Trieste

810 Thera

811 Andros

813 Positano

814 Hydra

815 Crete

Super
Durable
812 Amalfi

Cosmos

601 Meteora

605 Atlas

602 Aztec

603 Nubia

703 Palmyra

702 Delos

606 Duomo

610 Rio

607 Manhattan

611 Maui

608 Aegean

HEADQUARTERS:
95, Ag. Georgiou Str., GR 194 00 Koropi Attiki, P.O. BOX 143
Tel: +30210 6626860, Fax: +30210 6625305
e-mail: info@neokem.gr

For more info about our sales network you may visit our website

www.neokem.eu

