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Kvalitet och innovation inom beläggningsindustrin sedan 1972

Etablerade under 1972, NEOKEM startade utvecklingen och tillverkningen av högkvalitativa beläggningar.
Under 1987, var vi det första grekiska företaget att genomföra produktionen av pulverbeläggningar för 
aluminium-byggnadssystem.
Under 2006, producerade vi extremt hållbara pulverbeläggningar med utmärkt motståndskrast mot negativa 
utomhusförhållanden.

Idag, är vi en ledande internationell pulverbeläggnings-tillverkare med produkter som är globalt erkända och 
distribuerade i över 25 länder via vårt nätverk av dotterbolag och försäljningspartners.

Extremt hållbara pulverbeläggnings kollektioner

NEOKEM, är sedan 1987, involverade i forskning, utveckling och produktion av 
toppmoderna pulverbeläggningar, lämpliga för den krävande hotellsektorn.

Vår kompetens och våra rika referenser är beviset på vår erfarenhet och vårt enga-
gemang i att erbjuda innovativa pulverbeläggningar för skydd och dekoration av 
hotell. Vi har utvecklat pulverbeläggnings kollektioner med populära arkitekter, 
speciellt utformade för att dekorera, skydda och öka värdet till hotellet. Den mycket 
höga intensiteten hos solar U.V. strålning, i Medelhavsområdet, i Afrika, osv. inspi-
rerade oss att utforma Prisma Kollektion och Ammos Kollektion med färgny-
anser som är minst tre gånger mer resistenta än standardpulverbeläggningar.

Genom att använda NEOKEM´s extremt hållbara pulverbeläggningar Sahara & 
Mesogeios av Prisma Kollektion och RAL extremt hållbara 
pulverbeläggningar av Ammos Kollektion för hotellets aluminiumfasader, 
dörrar, fönster, persienner, pergolas, skenor, garagedörrar, osv. erbjuder vi:

• Utmärkt hållbarhet vid utomhusförhållanden
• Högt motstånd mot repor och nötning
• Textur-stabilitet som leder till överlägsen estetik
• Ett brett sortiment av moderna klassiska och populära färgtoner

Prisma Kollektion specialeffekt

Prisma Kollektion är den mest tillförlitliga och innovativa lösningen för aluminiumsystem i moderna 
arkitektoniska applikationer. Prisma Kollektion av speciella ytbehandlingar erbjuder ett komplett utbud av 
högkvalitativa produkter med utmärkt beteende för utomhusförhållanden, speciellt utformade för att täcka de 
moderna arkitektoniska behoven för innovation och estetiska resultat av höga krav.

Mesogeios och Sahara-serien är baserade på ett extremt hållbart arkitektoniskt polyestersystem, godkänt 
enligt Qualicoat, Class2.

Ammos Kollektion RAL extremt hållbar

RAL nyanser av Ammos Kollektion med fin textur-yta kombinerar utmärkt beteende i utomhusförhållanden 
med höga mekaniska egenskaper och enastående utseende.

Ammos Kollektion är baserad på ett extyremt hållbart arkitektoniskt polyestersystem, godkänt enligt
Qualicoat, class2.

Huvudsakliga tillämpningar:

• Dörrar/Fönster
• Fasader
• Persienner
• Pergolas
• Skenor
• Staket
• Garagedörrar

Vi skapar
Färg NEOKEM
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