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Prisma Collection
50 Super Durable Special Effect Powder Coatings
The Prisma color collection has been updated. Continuing its long-standing successful presence, it aims to provide 
a holistic approach for architectural needs and contemporary design trends. The evolution of the Prisma collection 
is based on research, innovation, and the expertise of NEOKEM in Bonding; a state-of-the-art production technology, 
that offers color consistency and outstanding aesthetics. 
The new collection was completed through the collaboration of well-known architects and distinguished designers 
who specialize in the effective role and use of color in construction.  

Contemporary architecture interacts with nature, society, the landscape, and historical memory preservation. With 
respect to this global holistic approach and considering the integration of construction in the environment, the new 
Prisma collection offers the chance to fulfill color demands in all the research fields mentioned above, in complete 
harmony with nature and the manmade environment.  

The Prisma collection was created according to the market’s current demand for high quality technological products 
and consists of three individual series: Sahara, Riviera, and Cosmos. The colors of the series combine premium 
aesthetics, with high responsive behavior to harsh outdoor conditions and high mechanical durability, preventing 
scratches and friction.  
All colors of the collection are certified with the international quality label Qualicoat (Class 2). Super durable powder 
coatings are at least three times more resistant in outdoor conditions compared to standard powder coatings. 

 

Sahara
The renewed Sahara series consists of 21 unique shades with earthy and impressive undertones, which have a 
sandblasted-like fine texture and metallic effect. The outstanding Sahara color recommendations adhere to 
state-of-the-art architectural trends and offer a wide range of color choices applicable to a variety of constructions, 
depending on the use and purpose of the building.  

Riviera
The Riviera series is inspired by the vivid color palette observed in rivieras around the world. The series includes 
a rich combination of 15 shades that work in absolute harmony with nature and offer a wide range of light, vivid 
and soft color recommendations. Each Riviera shade, in its own unique fashion, is equally applicable to both 
traditional and modern architectural designs.  

Cosmos
Inspired by the global natural landscape, the renewed Cosmos series includes 14 shades with bold and soft color 
changes, which work together to highlight the unique character of a building. The Cosmos series continues to 
include bold shades with a matt metallic effect on a smooth surface, and is now enriched by new modern shades 
with a sand-blasted-like fine texture and metallic effect. 



Prisma Collection
50 Υπερανθεκτικά Ειδικά Χρώ�ατα Πούδρας
 
H συλλογή χρωµάτων Prisma ανανεώθηκε. Συνεχίζει την πολυετή επιτυχηµένη παρουσία της και φιλοδοξεί να δώσει 
µια ολοκληρω�ένη απάντηση στις απαιτήσεις κάθε αρχιτεκτονικής σύνθεσης και των σύγχρονων διεθνών τάσεων του 
Design. Η εξέλιξη της συλλογής βασίστηκε στην έρευνα, την καινοτο�ία και την εξειδίκευση της ΝΕΟΚΕΜ πάνω στην 
πλέον προηγµένη τεχνολογία παραγωγής Bonding, η οποία οδηγεί σε σταθερό φινίρισµα και εξαιρετική αισθητική. 
Η ανανέωση της Prisma ολοκληρώθηκε µε τη συνεργασία διακεκριµένων αρχιτεκτόνων και έµπειρων δηµιουργών, 
που ειδικεύονται στη µελέτη, τον ρόλο και τη χρήση του χρώµατος στην ανθρώπινη δηµιουργία. 

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δηµιουργία διαλέγεται µε τη φύση, την κοινωνία, το τοπίο και την ιστορική µνήµη. Με σεβασµό 
στην παγκόσµια νέα αυτή ολιστική προσέγγιση και λαµβάνοντας υπόψη την ένταξη της κατασκευής στο περιβάλλον, η 
πλούσια χρωµατική παλέτα της νέας συλλογής Prisma δίνει τη δυνατότητα στους µελετητές να ανταποκριθούν στη 
χρωµατική απαίτηση του έργου σε όλα τα παραπάνω πεδία της αναζήτησης, σε απόλυτη αρµονία µε τη φύση και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η συλλογή Prisma σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις της αγοράς για προϊόντα 
τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών και αποτελείται από τρεις επιµέρους σειρές, τις Sahara, Riviera και Cosmos. Τα 
χρώµατα της συλλογής συνδυάζουν την υψηλή αισθητική µε 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.

Sahara
Η ανανεωµένη σειρά Sahara αποτελείται από 21 µοναδικές αποχρώσεις, σε γήινους και εντυπωσιακούς τόνους µε 
υφή αµµοβολισµένης επιφάνειας και µεταλλικό εφέ. 
Τα χρώµατα της σειράς Sahara περιλαµβάνουν εξαιρετικές προτάσεις, σύµφωνα µε τις πλέον σύγχρονες τάσεις της 
αρχιτεκτονικής, δίνοντας στον µελετητή διευρυµένες χρωµατικές επιλογές, που µπορούν να εφαρµοστούν σε πλήθος 
κατασκευών ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου. 

Riviera
Με έµπνευση την εντυπωσιακή χρωµατική παλέτα που σχηµατίζεται στις ριβιέρες ανά τον κόσµο, αναπτύχθηκε η σειρά 
Riviera η οποία περιλαµβάνει 15 αποχρώσεις και προσφέρει ένα ευρύ χρωµατικό πεδίο, µε αρµονικό αποτέλεσµα που 
συνδυάζει φωτεινές, ζωντανές και ήπιες χρωµατικές προτάσεις. 
Οι αποχρώσεις της σειράς Riviera, κάθε µία µε τον δικό της µοναδικό χαρακτήρα, απευθύνονται τόσο σε παραδοσιακές 
κατασκευές όσο και στις πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Cosmos
Με ερεθίσµατα από το παγκόσµιο φυσικό τοπίο, η ανανεωµένη σειρά Cosmos περιλαµβάνει µια οµάδα από 14 αποχρώσεις, 
µε έντονες και απαλές χρωµατικές εναλλαγές, κατάλληλες να συνεισφέρουν στη δυναµική ανάδειξη της ταυτότητας του 
κτιρίου.
Η σειρά Cosmos συνεχίζει να περιέχει δυναµικές αποχρώσεις µε µατ µεταλλικό εφέ σε λεία επιφάνεια και παράλληλα 
συµπληρώνεται µε νέες, µοντέρνες αποχρώσεις µε υφή αµµοβολισµένης επιφάνειας και µεταλλικό εφέ.



Due to variances in the application parameters, powder coated products may present differences from the colors illustrated in this register.
Λόγω διακυµάνσεων στις παραµέτρους εφαρµογής, είναι πιθανή η διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων από τις αποχρώσεις στο παρόν χρωµατολόγιο.
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Super Durable
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511 Breeze526 Lithos
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522 Shade 523 Rust
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Super Durable



Riviera
Super Durable

810 Thera 807 Nice

809 Trieste801 Corsica818 Venice817 Sorrento

821 Cadiz805 Valencia803 Alexandria

813 Positano 823 Porto 815 Crete812 Amalfi822 Sounio

820 Almeria



Cosmos
Super Durable

614 Petra 703 Palmyra

608 Aegean

606 Duomo 605 Atlas

617 Carmel 618 Castello 610 Rio

603 Nubia

615 Sintra 616 Terra

601 Meteora 611 Maui

613 Hill



HEADQUARTERS:  

95 ,  Ag.  Georgiou Str .  

GR 194 41  Koropi  At t ik i  

Greece,  P .O .  BOX 143

Tel :  +30210 6626860 

e-mai l :  in fo@neokem.gr

For more info about our sales network 
you may visit  www.neokem.eu

Visit our website to download Prisma Collection’s
BIM objects and find out more about the
super durable colors’ benefits.
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