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Στη ΝΕΟΚΕΜ, από το 1972, σχεδιάζουµε καινοτόµες λύσεις στις 

πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής και τα βιοµηχανικά χρώµατα υψηλής 

τεχνολογίας. Με τα χρώµατά µας και το σύστηµα υπηρεσιών που 

προσφέρουµε, προσθέτουµε αξία στο έργο των πελατών µας, 

αναπτύσσοντας µε συνέπεια µακρόχρονες, αµοιβαία 

επωφελείς σχέσεις µαζί τους. Στηρίζουµε την επιτυχία 

της ΝΕΟΚΕΜ στους ανθρώπους µας, που µε τις 

γνώσεις, την υπευθυνότητα και το οµαδικό τους πνεύµα 

συµµετέχουν ενεργά στην υγιή της ανάπτυξη. Σε- 

βόµαστε το περιβάλλον και ενεργούµε µε αίσθηµα 

ευθύνης προς την κοινωνία που µας φιλοξενεί.

Δηµιουργούµε
χρώµα ΝΕΟΚΕΜ

Γιατί
επιλέγουµε

χρώµατα πούδρας
ΝΕΟΚΕΜ

Συνέπεια στην υψηλή ποιότητα
Για περισσότερα από 30 χρόνια, όλες οι πούδρες βαφής παράγονται σε µία 
σύγχρονη και µεγάλη εργοστασιακή µονάδα, διασφαλίζοντας τη συνέπεια 
στην υψηλή ποιότητα.

Καινοτοµία
Είναι µοναδικά χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής, βασισµένα σε έρευνα, 
καινοτοµία και εξειδίκευση, µε τη χρήση της πλέον προηγµένης 
τεχνολογίας παραγωγής. 

Αισθητική και υψηλή αντοχή στον χρόνο
Με διαρκή έρευνα, ανάπτυξη και συνεργασία µε σηµαντικούς 
επαγγελµατίες της αγοράς, δηµιουργήσαµε χρώµατα πούδρας που 
συνδυάζουν το αισθητικά άρτιο αποτέλεσµα µε την υψηλή αντοχή στον 
χρόνο. Τα χρώµατά µας προστατεύουν, αναβαθµίζουν αισθητικά και 
προσθέτουν αξία στην κατασκευή. 

Απόδοση
Όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τη βέλτιστη 
απόδοση στις εφαρµογές.

Οικονοµία
Μέληµά µας είναι ο σεβασµός στην επιθυµία των πελατών 
µας για προϊόντα υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν τις 
ανάγκες τους και προσφέρονται σε βέλτιστη σχέση 
ποιότητας και τιµής. Είναι προσιτά, καθώς προσφέρουν 
εξαιρετική λειτουργικότητα και ποιότητα, που διαρκεί στον 
χρόνο.

Πιστοποίηση
Τα αρχιτεκτονικά προϊόντα είναι πιστοποιηµένα µε το σήµα 
ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουµινίου, Qualicoat, 
Qualideco και το γερµανικό σήµα GSB.
Τα διστρωµατικά συστήµατα βιοµηχανικών -  αρχιτεκτονικών 
προϊόντων, για εφαρµογή σε επιφάνειες χάλυβα σε διαβρωτικό 
περιβάλλον τύπου  C4-H, C5I-H, είναι πιστοποιηµένα µε το 
διεθνές σήµα ποιότητας Qualisteelcoat.

Εξυπηρέτηση
Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και το εξωτερικό µέσω των θυγατρικών και των 

εµπορικών αντιπροσώπων, εξυπηρετούµε µε τον καλύτερο 
τρόπο τις προτιµήσεις των πελατών µας.

Συνεργασία
Εµπνεόµαστε από την αγορά, σχεδιάζουµε και ανα- 
πτύσσουµε χρώµατα πούδρας υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής, σε συνεργασία µε αρχιτέκτονες και κα- 
τασκευαστές. Επιδιώκουµε να  εξασφαλίσουµε στους 
συνεργάτες  µας έναν µεγάλο αριθµό πλεονεκτηµάτων, 
παρέχοντας µία πλήρη γκάµα χρωµάτων, καθώς και τεχνική - 
εµπορική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα.

Οικολογία
Το πρώτο και το πιο σηµαντικό µέληµά µας, είναι η 
δέσµευση και η συνέπεια στις περιβαλλοντικές αξίες.
Με απόλυτο σεβασµό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, 
παράγουµε χρώµατα πούδρας, βασιζόµενοι σε φιλικά προς 
το περιβάλλον συστήµατα χρωµάτων ηλεκτροστατικής 
βαφής.
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Αποτέλεσµα της  µακροχρόνιας  παρουσίας  µας  στην  ελλην ική αγορά,  µε  καινοτόµες  λύσεις ,  κα ι  της  

συνεργασίας  µας  µε  β ιοµηχανίες  συστηµάτων αλουµιν ίου ,  βαφεία  αλουµιν ίου ,  αλλά και  µε  αρχ ι τέκτονες  και  

κατασκευαστές ,  ε ίνα ι  η  εφαρµογή των χρωµάτων πούδρας ΝΕΟΚΕΜ  σε  σύγχρονα και  σηµαντ ικά  κτήρια ,  

ξενοδοχε ία ,  εστ ιατόρια ,  καταστήµατα ,  αλλά και  στ ις  περισσότερες  ιδ ιωτ ικές  κατο ικ ίες  της  Ελλάδας .

Δηµιουργούµε µε χρώµα ΝΕΟΚΕΜ 

Hilton Athens, Χρώµα 7048/SG

Sivota Diamond Spa Resort
Χρώµα 521 Sahara Caravan, Prisma Collection Grande Bretagne, Χρώµα 9016/HR

Costa Navarino, Χρώµα 518 Sahara Haven, Prisma Collection

Costa Navarino, Χρώµα 518 Sahara Haven, Prisma Collection
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Δίκτυο πωλήσεων
Η συστηµατική διεθνής δραστηριότητα και οι εξαγωγές ήταν πάντοτε για εµάς ένα σηµαντικό κοµµάτι της στρατηγικής 
µας. Η εταιρεία µας βραβεύτηκε για την εξαγωγική της δραστηριότητα, στην κατηγορία Top Industrial Company, στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης Greek Exports Awards.
Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναπτύσσουµε δυναµική διεθνή δραστηριότητα, σε περισσότερες από 25 χώρες, 
µεταξύ των οποίων η Γερµανία, οι Βαλτικές χώρες, οι χώρες της Ν.Α. Μεσογείου και τα Βαλκάνια, ενώ µία από τις 
κύριες αγορές µας αποτελεί η Ρωσία.

Στη ΝΕΟΚΕΜ παράγουµε χρώµατα υψηλής ποιότητας, βασιζόµενοι στην καινοτοµία, την τεχνολογία, τις υποδοµές, αλλά 
κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, που θεωρούµε το σηµαντικότερο στοιχείο επιτυχίας, καθώς ένα µεγάλο µέρος της 
δηµιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, απορρέει από το ανθρώπινο δυναµικό της. Προµηθεύουµε 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, µε εξειδίκευση σε χρώµατα πούδρας για βαφή αρχιτεκτονικών 
συστηµάτων αλουµινίου και πολλές άλλες χρήσεις και εφαρµογές.

Από την ίδρυση µας το 1972, σκοπός µας ήταν η ανάπτυξη και παραγωγή βιοµηχανικών χρωµάτων υψηλών 
προδιαγραφών, που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες µας.

Το 1987, καινοτοµούµε στον χώρο µας και γινόµαστε πρωτοπόροι σε ένα περιβάλλον απαιτητικό για προηγµένα προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας. Ξεκινάµε την παραγωγή χρώµατος ηλεκτροστατικής βαφής στην ελληνική αγορά, για χρήση σε 
αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου, σε βιοµηχανικές εφαρµογές και πολλούς άλλους τοµείς.

Το 2006, µε γνώµονα τις νέες τάσεις της αγοράς και κίνητρο τις προτιµήσεις των πελατών µας, 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.

Η εταιρεία µας
Καινοτοµία και  ποιότητα στα βιοµηχανικά χρώµατα γ ια  πάνω από 45 χρόνια

Καινοτοµούµε, 

σχεδιάζουµε, αναπτύσσουµε, 

παράγουµε, συσκευάζουµε και 

παραδίδουµε στηριζόµενοι στις 

µακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας µε 

τους προµηθευτές µας, τους 

πελάτες και τους συνεργάτες 

µας.

Έχουµε σαν προτεραιότητα να συνεργαζόµαστε µε τους πιο κατάλληλους επαγγελµατίες αντιπροσώπους σε κάθε χώρα 
και να επιλέγουµε συνεργάτες, οι οποίοι µοιράζονται τις αξίες και το όραµά µας για το µέλλον. Φροντίζουµε να 
συνδυάζουµε τις γνώσεις µας µε αυτές των συνεργατών µας για τις αγορές τους, ώστε να προσφέρουµε από κοινού 
στο απαιτητικό δίκτυό µας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
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στο απαιτητικό δίκτυό µας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.



Απαντάµε στις ανάγκες της αγοράς για ποιότητα, 

αντοχή και ποικιλία αποχρώσεων, παράγοντας 

φιλικά προς το περιβάλλον χρώµατα πούδρας.

Με τις πούδρες µας, διακοσµούµε και προστα- 

τεύουµε τις κατασκευές, από φωτιστικά µέχρι 

αρχιτεκτονικές προσόψεις κτηρίων. 

Προσφέρουµε τις κατάλληλες λύσεις µε τις 

ολοκληρωµένες συλλογές των προϊόντων µας.

Αρχιτεκτονικές Εφαρµογές
Οι αρχιτεκτονικές εφαρµογές είναι από τις πλέον 

απαιτητικές. Παρέχουµε µία ολοκληρωµένη σειρά 

χρωµάτων, υψηλής αισθητικής, ειδικά µελετηµένη 

και σχεδιασµένη σε συνεργασία µε Έλληνες 

αρχιτέκτονες και διακοσµητές.

Έτσι,  ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις και τ ις 

τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Στις συλλογές χρωµάτων ΝΕΟΚΕΜ, Prisma, Ral 

Metallic,  Ral Mat και  Ammos,  θα βρείτε αυτό που 

σας ταιριάζει.

Κύριες Εφαρµογές: 
Προσόψεις,  αίθρια, γκαραζόπορτες, κάγκελα, 

πόρτες/παράθυρα/παντζούρια αλουµινίου.

Χρώµατα
& Βασικές 
Εφαρµογές

Βιοµηχανικές Εφαρµογές
Τα πρότυπα των σύγχρονων βιοµηχανικών εφαρµογών εξελίσσονται.  Χρειαζόµαστε ποιότητα, αισθητική και 

αντοχή σε προσιτή τιµή. Διαθέτουµε µία ολοκληρωµένη σειρά πολυεστερικών, εποξειδικών και 

εποξειδικών πολυεστερικών χρωµάτων πούδρας για βιοµηχανικές εφαρµογές.

Κύριες Εφαρµογές: Ηλιακά πάνελ, εργαστηριακός εξοπλισµός, καλοριφέρ, ντουλάπες, ράφια, 

φωτιστικά και άλλες εφαρµογές.

Οικιακές Συσκευές 
Προσφέρουµε µία πλήρη σειρά εποξειδικών πολυεστερικών χρωµάτων πούδρας, ειδικά σχεδιασµένη για 

εσωτερικές εφαρµογές. Υψηλής ποιότητας χρώµα, µε όµορφο φινίρισµα, προστατεύει τ ις συσκευές σας από 

χαράξεις,  διάβρωση και χηµικές ουσίες,  προσφέροντάς τους την αισθητική, τον µοναδικό σχεδιασµό, τη 

λειτουργικότητα και την αντοχή που τους ταιριάζει.

Κύριες Εφαρµογές: Ψυγεία, πλυντήρια πιάτων/ρούχων, φούρνοι µικροκυµάτων, µικροσυσκευές, 

κλιµατιστικά, συστήµατα εξαερισµού. 

Λειτουργικές Βαφές
Τα εποξειδικά και εποξειδικά πολυεστερικά χρώµατα ΝΕΟΚΕΜ  παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση και 

άψογη εµφάνιση, ενώ διασφαλίζουν προστασία από την τριβή και τη διάβρωση.

Κύριες Εφαρµογές: Σωλήνες, βάνες, εξαρτήµατα.

Δείτε τις ενδεικτικές εφαρµογές ανά προϊόν
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Συλλογές
Χρωµάτων

ΝΕΟΚΕΜ

Αρχιτεκτονικά χρώµατα:
Prisma Collection Special Effect
Η συλλογή ειδικών χρωµάτων πούδρας Prisma, αποτελεί την πιο 

έγκυρη και πρωτοποριακή λύση, για βαφή συστηµάτων 

αλουµινίου στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Μοναδικά 

χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής, ειδικά σχεδιασµένα, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις για καινοτοµία και 

αισθητικό αποτέλεσµα υψηλών προδιαγραφών. Οι σειρές Sahara 

και Mesogeios 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. 

RAL Metallic Collection
Μοναδικά χρώµατα πούδρας, που βασίζονται σε 

αρχιτεκτονικούς και µατ πολυεστέρες υψηλών 

προδιαγραφών, πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 

πρότυπο Qualicoat, class1 και GSB.

RAL Mat Polyester Collection
Mat χρώµατα πούδρας, επιλεγµένα ώστε να 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα χρωµάτων, πιστο- 

ποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο Qualicoat, 

class1 και GSB.

Ammos Collection
Η νέα συλλογή υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας 

σε RAL αποχρώσεις, µε υφή αµµοβολισµένης 

επιφάνειας, συνδυάζει την άψογη εµφάνιση, µε τις 

υψηλές µηχανικές αντοχές και την εξαιρετική 

συµπεριφορά στις εξωτερικές συνθήκες. Τα χρώµατα 

της συλλογής είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 

πρότυπο Qualicoat, class2.

Βιοµηχανικά χρώµατα:
Industrial Design
Αποχρώσεις χρωµάτων πούδρας σε πολυεστερική 

βάση, κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική 

χρήση. Η συλλογή συνδυάζει τη διαχρονικότητα µε τις 

σύγχρονες τάσεις στον βιοµηχανικό σχεδιασµό. Οι 

αποχρώσεις της συλλογής στοχεύουν στην ανάδειξη 

της βιοµηχανικής αισθητικής, την αντοχή στις χηµικές 

και µηχανικές καταπονήσεις και τη διαφοροποίηση 

του τελικού προϊόντος.  
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H ποιότητα ΝΕΟΚΕΜ  προσθέτει αξία στην κατασκευή του πελάτη και οι  πιστοποιήσεις µας εξασφαλίζουν τον 

σεβασµό στο περιβάλλον.

Με πλήρη συµµόρφωση σε θέµατα ποιότητας και περιβάλλοντος, υλοποιήσαµε διαπιστευµένο σύστηµα ολικής 

διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001  και ΕΝ ISO 14001.

Δηµιουργούµε ποιότητα
µε σεβασµό στο περιβάλλον

Η συλλογική εταιρική και κοινωνική ευθύνη, που απορρέει από τον σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

του, αποτελεί  µία από τις βασικές µας αξίες.  Οι  άνθρωποί µας είναι ευθυγραµµισµένοι µε την περιβαλλοντική 

κουλτούρα και τ ις περιβαλλοντικές αξίες,  υιοθετώντας πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος στην 

καθηµερινή τους ζωή. Με απόλυτο σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον,  παράγουµε χρώµατα πούδρας, 

βελτιστοποιώντας την ασφάλεια των χρωµάτων µας και την οικολογική τους ταυτότητα,  χωρίς να 

χρησιµοποιούµε διαλύτες,  βαρέα µέταλλα και λοιπές τοξικές πρώτες ύλες.

Δηµιουργούµε ποιότητα 
µε πιστοποιήσεις

Οι  περισσότερες  από τ ις  σε ιρές  πολυεστερικών χρωµάτων της  ΝΕΟΚΕΜ  έχουν π ιστοποιηθε ί  κατά  

Qual icoat  και  Qual ideco  από την  Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουµιν ίου ,  µε  το  π ιστοποιητ ικό  GSB  από τον  

οργανισµό GSB Internat ional  κα ι  µε  το  δ ιεθνές  σήµα ποιότητας  Qual isteelcoat .
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Το τµήµα  Έρευνας και  Ανάπτυξης  συνδυάζε ι  τη  δηµιουργ ική σκέψη µε  την  εµπειρ ία  και  

µετατρέπει  τ ις  ανάγκες  των πελατών µας  γ ια  καινοτοµία  και  προηγµένη τεχνολογ ία ,  σε  υψηλής  

ποιότητας  προϊόντα .

Εξελ ίσσουµε και  βελτ ιώνουµε συστηµατ ικά  τα  χρώµατά µας ,  παράλληλα µε  την  ανάπτυξη των 

ποιοτ ικών και  των α ισθητ ικών χαρακτηριστ ικών,  καθώς και  της  αντοχής  τους  στον  χρόνο.

Συνεργαζόµαστε και Υποστηρίζουµε

Υποστηρίζουµε την  ποιότητα  των προϊόντων µας ,  σε  εµπορικό  και  τεχν ικό  επίπεδο ,  µε  άρτ ια  

εκπαιδευµένο  προσωπικό που παρέχε ι  αξ ιόπιστες  λύσεις  κα ι  ανταποκρίνετα ι  µε  επαγγελµατ ισµό και  

υπευθυνότητα  στο  απαι τητ ικό  έργο  του ,  ενδυναµώνοντας  τόσο την  ετα ιρε ία ,  όσο και  τους  συνεργάτες  

µας ,  γ ια  να  επι τύχουν τους  φ ιλόδοξους στόχους τους .  Εφαρµόζουµε τ ις  δεξ ιότητες  και  την  εµπειρ ία  

µας ,  ώστε  να  υποστηρίζουµε τους  πελάτες  µας  στη  βελτ ίωση της  απόδοσής τους .  Η  οµάδα µας  ε ίνα ι  

δ ίπλα σας  γ ια  κάθε  ανάγκη που αφορά τη  µελέτη ,  την  πληροφόρηση και  την  εξυπηρέτηση,  σχετ ικά  µε  

τα  χρώµατα ΝΕΟΚΕΜ.

Ανάπτυξη 
και καινοτοµία 
µέσα από την έρευνα
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µας ,  γ ια  να  επι τύχουν τους  φ ιλόδοξους στόχους τους .  Εφαρµόζουµε τ ις  δεξ ιότητες  και  την  εµπειρ ία  

µας ,  ώστε  να  υποστηρίζουµε τους  πελάτες  µας  στη  βελτ ίωση της  απόδοσής τους .  Η  οµάδα µας  ε ίνα ι  

δ ίπλα σας  γ ια  κάθε  ανάγκη που αφορά τη  µελέτη ,  την  πληροφόρηση και  την  εξυπηρέτηση,  σχετ ικά  µε  

τα  χρώµατα ΝΕΟΚΕΜ.

Ανάπτυξη 
και καινοτοµία 
µέσα από την έρευνα



Χρώµατα πούδρας
για απαιτητικές εφαρµογές

Καινοτόµες
Λύσεις
από το 1972
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