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

Prisma Collection
Ειδικά Υπερανθεκτικά Χρώµατα Πούδρας
Sahara, Riviera & Cosmos
 
Μοναδικά Υπερανθεκτικά χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής ειδικά σχεδιασµένα, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις για καινοτοµία και αισθητικό αποτέλεσµα υψηλών 
προδιαγραφών.

Τα χρώµατα των σειρών Sahara, Riviera & Cosmos, συνδυάζουν την άρτια συµπεριφορά στις αντίξοες 
εξωτερικές συνθήκες και τις υψηλές µηχανικές αντοχές σε κρούση, χάραξη και τριβές.

Όλα τα χρώµατα της συλλογής είναι πιστοποιηµένα µε το διεθνές σήµα ποιότητας Qualicoat (Class 2) και 
έχουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες από τα χρώµατα απλής 
ανθεκτικότητας.

Ποιες είναι οι συλλογές
των Υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας
που προτείνει η ΝΕΟΚΕΜ;

Χρώµατα πούδρας
για απαιτητικές εφαρµογές

Η Νeokem
για τον Αρχιτέκτονα

Υψηλή Αισθητική
που διαρκεί στον Χρόνο
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Πώς επηρεάζει το χρώµα πούδρας την αισθητική 
και την αντοχή;
Το χρώµα πούδρας στα αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες της αισθητικής της κατασκευής, ενώ σε βάθος χρόνου είναι αυτός που καθορίζει την 
εµφάνιση της κατασκευής.

H διεθνής τάση στα χρώµατα πούδρας, είναι η χρήση των Υπερανθεκτικών Χρωµάτων Πούδρας στις 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Τα Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας έχουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αντοχή από τα 
χρώµατα απλής ανθεκτικότητας. Προστατεύουν, αναβαθµίζουν αισθητικά και προσθέτουν διάρκεια και 
αξία στην κατασκευή.

Γιατί να επιλέξει ο αρχιτέκτονας - µελετητής 
προσεχτικά το χρώµα πούδρας;
Η συνεχής έκθεση των χρωµάτων πούδρας στην υπεριώδη ακτινοβολία, µπορεί να προκαλέσει διάφορα 
σηµάδια καταπόνησης, όπως το ξεθώριασµα, τη χαµηλή διατήρηση γυαλάδας και την κιµωλίωση.
Οι φθορές που προκύπτουν στο χρώµα απλής ανθεκτικότητας των αρχιτεκτονικών συστηµάτων 
αλουµινίου, λόγω της υψηλής έντασης ακτινοβολίας  που επικρατεί στη χώρα µας, είναι µη αναστρέψιµες.

Όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αντίξοες, όπως η υψηλή ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, 
µπορούµε,  σε επίπεδο πρόληψης, να αποφύγουµε ή να ελαχιστοποιήσουµε το πρόωρο ξεθώριασµα και 
την απώλεια της στιλπνότητας, προδιαγράφοντας, επιλέγοντας και χρησιµοποιώντας Υπερανθεκτικά 
χρώµατα πούδρας.

Γιατί NEOKEM;
Συνέπεια στην υψηλή ποιότητα 

Για περισσότερα από 35 χρόνια, όλες οι πούδρες βαφής παράγονται στην Ελλάδα σε µια 
σύγχρονη και µεγάλη εργοστασιακή µονάδα, διασφαλίζοντας τη συνέπεια στην υψηλή ποιότητα.

Εµπνεόµαστε από την αγορά, σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε χρώµατα πούδρας υψηλών 
προδιαγραφών και αισθητικής, σε συνεργασία µε αρχιτέκτονες και κατασκευαστές.
Επιδιώκουµε να εξασφαλίσουµε στον αρχιτέκτονα – µελετητή ολοκληρωµένες λύσεις µε µια 
πλήρη γκάµα µοναδικών χρωµάτων πούδρας, βασισµένες σε έρευνα, καινοτοµία και 
εξειδίκευση. 

Τα Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας της ΝΕΟΚΕΜ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να 
ανταπεξέλθουν στις συνθήκες υψηλής έντασης ακτινοβολίας που επικρατούν στη χώρα µας. 

Εφαρµογή των χρωµάτων πούδρας ΝΕΟΚΕΜ σε σύγχρονα και σηµαντικά κτίρια

Aποτέλεσµα της µακροχρόνιας παρουσίας µας στην ελληνική αγορά και της συνεργασίας µας µε 
τις βιοµηχανίες συστηµάτων αλουµινίου, τα βαφεία αλουµινίου αλλά και τους σύγχρονους 
αρχιτέκτονες και κατασκευαστές, είναι η εφαρµογή των χρωµάτων πούδρας ΝΕΟΚΕΜ σε 
σύγχρονα και σηµαντικά κτίρια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα αλλά και στις περισσότερες 
ιδιωτικές κατοικίες στην Ελλάδα.

Δείτε τα ΕΡΓΑ µας

Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις και λύσεις 
στον τοµέα των χρωµάτων πούδρας;
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη βιοµηχανία των χρωµάτων πούδρας ηλεκτροστατικής βαφής 
προσθέτουν στις ήδη υπάρχουσες επιλογές του αρχιτέκτονα - µελετητή νέες προσιτές λύσεις, όπως τα 
Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας.

Με τα Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας επιτυγχάνουµε 

• προστασία από την υψηλή ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας
• εξαιρετική αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις όπως χτυπήµατα, χάραξη και τριβή που
   εµφανίζονται ιδιαίτερα σε χώρους µε έντονη χρήση, όπως σχολεία, ξενοδοχεία, κλινικές, γραφεία,
   επαγγελµατικοί χώροι

Ποιο είναι το όφελος του αρχιτέκτονα - µελετητή 
από τη συνεργασία του µε τη ΝΕΟΚΕΜ;
Εφαρµόζουµε τις δεξιότητες και την εµπειρία µας, ώστε να υποστηρίζουµε τους συνεργάτες µας στη 
βελτίωση της απόδοσής τους µε συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και ενηµέρωση. Παρέχουµε στον 
µελετητή χρωµατολόγια, δοκίµια χρωµάτων, που θα τον βοηθήσουν στην επιλογή της απόχρωσης, 
καθώς και προδιαγραφές και  τεχνικά φυλλάδια.

Η οµάδα µας είναι δίπλα σας για κάθε ανάγκη που αφορά τη µελέτη, την πληροφόρηση και την 
εξυπηρέτηση, σχετικά µε τα χρώµατα ΝΕΟΚΕΜ. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, εξυπηρετούµε µε τον καλύτερο τρόπο τις προτιµήσεις των συνεργατών µας.
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Prisma Collection
Ειδικά Υπερανθεκτικά Χρώµατα Πούδρας
Sahara, Riviera & Cosmos
 
Μοναδικά Υπερανθεκτικά χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής ειδικά σχεδιασµένα, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις για καινοτοµία και αισθητικό αποτέλεσµα υψηλών 
προδιαγραφών.

Τα χρώµατα των σειρών Sahara, Riviera & Cosmos, συνδυάζουν την άρτια συµπεριφορά στις αντίξοες 
εξωτερικές συνθήκες και τις υψηλές µηχανικές αντοχές σε κρούση, χάραξη και τριβές.

Όλα τα χρώµατα της συλλογής είναι πιστοποιηµένα µε το διεθνές σήµα ποιότητας Qualicoat (Class 2) και 
έχουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες από τα χρώµατα απλής 
ανθεκτικότητας.

Ποιες είναι οι συλλογές
των Υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας
που προτείνει η ΝΕΟΚΕΜ;

Χρώµατα πούδρας
για απαιτητικές εφαρµογές

Η Νeokem
για τον Αρχιτέκτονα

Υψηλή Αισθητική
που διαρκεί στον Χρόνο

P.
58

95
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