Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας
Προτάσεις για το χρώµα στα κουφώµατα αλουµινίου της κατοικίας

Υπερανθεκτικά στο Χρόνο, Υπερανθεκτικά στη Χρήση

Πώς µπορώ να προλάβω στα κουφώµατα της
κατοικίας µου το ξεθώριασµα, τις γρατζουνιές
και τα χτυπήµατα;

Με τα Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας
Prisma & Ammos Collection

Η πολύ υψηλή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, που επικρατεί στη χώρα µας, προκαλεί ξεθώριασµα και απώλεια
γυαλάδας στα κουφώµατα αλουµινίου. Επιλέγοντας Υπερανθεκτικά Χρώµατα, προλαµβάνουµε τις φθορές που
προκύπτουν και δεν µπορούν να διορθωθούν. Παράλληλα, λόγω της ειδικά σχεδιασµένης επιφάνειάς τους,
προστατεύουµε τα αλουµίνια της κατοικίας µας από γρατζουνιές, τριβή και χτυπήµατα.

Συγκριτικό Test Φυσικής Γήρανσης
απλών και Υπερανθεκτικών χρωµάτων
Τα χρώµατα πούδρας ελέγχονται για διατήρηση απόχρωσης και γυαλάδας στο επίσηµο test, που γίνεται σε φυσικές
συνθήκες στη Florida των Η.Π.Α. Η δοκιµή των χρωµάτων διαρκεί 12 µήνες για τα χρώµατα απλής ανθεκτικότητας
Qualicoat Class 1 και 36 µήνες για τα Υπερανθεκτικά Qualicoat (Class 2).
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Ποιο είναι το όφελός µου από τα
Υπερανθεκτικά χρώµατα πούδρας;

Αναβαθµισµένο ποιοτικά και αισθητικά κούφωµα
Όµορφο φινίρισµα.
Υπερανθεκτικά στο Χρόνο
Μακροζωία, άψογη διατήρηση απόχρωσης και γυαλάδας.
Υπερανθεκτικά στη Χρήση
Υψηλή αντοχή σε χάραξη, τριβή και χτυπήµατα.
Εύκολο καθάρισµα
Εύκολος καθαρισµός, λόγω της ειδικά σχεδιασµένης επιφάνειας.
Βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιµής
Προσιτά στην αγορά τους, καθώς προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα
και ποιότητα, που διαρκεί στο χρόνο µε σχεδόν µηδενικό κόστος συντήρησης.
Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων
Επιλογή µέσα από µία µεγάλη γκάµα µοντέρνων, παραδοσιακών και ειδικών αποχρώσεων.
Φιλικά προς το περιβάλλον
Απαλλαγµένα από διαλύτες, βαρέα µέταλλα και λοιπές τοξικές πρώτες ύλες.

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

Κρήτη, 507 Sahara Silver

Prisma Collection
Υπερανθεκτικά Ειδικά Χρώµατα Πούδρας
Η συλλογή Prisma περιλαµβάνει 3 µοναδικές σειρές.
Sahara & Riviera: Εντυπωσιακές αποχρώσεις µε υφή αµµοβολισµένης επιφάνειας και µεταλλικό εφέ.
Cosmos: ∆υναµικές αποχρώσεις µε µατ µεταλλικό εφέ σε λεία επιφάνεια & νέες, µοντέρνες αποχρώσεις µε υφή
αµµοβολισµένης επιφάνειας και µεταλλικό εφέ.
Όλες οι σειρές είναι είναι πιστοποιηµένες µε το διεθνές σήµα ποιότητας Qualicoat (Class 2) και έχουν τουλάχιστον
τρεις φορές περισσότερη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες από τα χρώµατα απλής ανθεκτικότητας.

Ammos Collection
Υπερανθεκτικά RAL Χρώµατα Πούδρας
Η συλλογή Ammos περιλαµβάνει µία ευρεία γκάµα Υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας σε RAL αποχρώσεις.
Η συλλογή είναι είναι πιστοποιηµένη µε το διεθνές σήµα ποιότητας Qualicoat (Class 2).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα χρώµατα της ΝΕΟΚΕΜ, επισκεφτείτε το neokem.eu ή ζητήστε από τον κατασκευαστή σας να δείτε τα χρωµατολόγια PRISMA & AMMOS Collection

Παράγουµε στην Ελλάδα βιοµηχανικά χρώµατα
υψηλής τεχνολογίας από το 1972

Στη ΝΕΟΚΕΜ παράγουµε χρώµατα υψηλής ποιότητας, βασιζόµενοι στην καινοτοµία, την τεχνολογία, τις υποδοµές,
αλλά κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, που θεωρούµε το σηµαντικότερο στοιχείο επιτυχίας.
Προµηθεύουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, µε εξειδίκευση σε χρώµατα πούδρας αρχιτεκτονικών
συστηµάτων αλουµινίου και πολλές άλλες χρήσεις και εφαρµογές.

1972

Από το 1972 αναπτύσσουµε και παράγουµε βιοµηχανικά χρώµατα υψηλών προδιαγραφών, που
εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες µας.

1987

Το 1987, καινοτοµούµε στον χώρο µας και γινόµαστε πρωτοπόροι στην Ελληνική αγορά, ξεκινώντας την
παραγωγή χρώµατος πούδρας, για χρήση σε αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου, σε βιοµηχανικές
εφαρµογές και πολλούς άλλους τοµείς.

2006

Το 2006, προχωράµε στην παραγωγή Υπερανθεκτικών χρωµάτων πούδρας, ειδικά σχεδιασµένων να
αντέχουν στην ιδιαίτερα υψηλή ένταση της ακτινοβολίας στην Ελλάδα.

2022

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.

P.5895

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:

Αγ. Γεωργίου 95, Τ.Θ. 143
Κορωπί Αττικής, 194 41
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Fax: 210 6625305
e-mail: info@neokem.gr

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9
Θεσσαλονίκη, 570 22
Τηλ.: 2310 773799
Fax: 2310 773699
e-mail: thessaloniki@neokem.gr

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

www.n eokem.eu

