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За  информације  о  нашој  продајној  мрежи ,  идите  на  нашу  веб-локацију

Sahara & Mesogeios
Специјалне супер издржљиве боје у праху 
Јединствени супер издржљиви електростатичке боје у праху , специјално дизајниране да задовоље 
повећане потребе за иновацијама и високим стандардима дизајна. Серије Sahara & Mesogeios спајају 
високу механичку отпорност са одличним естетским карактеристикама .
Обе серије су сертификоване према стандарду Qualicoat Class2.

Ammos Collection
Супер издржљиве РАЛ боје у праху 

Супер издржљиве  боје у праху  у РАЛ нијансама, са структуром површине са ефектом пескарења, 
комбинује одличне спољашње карактеристике  са високом механичком чврстоћом и беспрекорним 
изгледом. Боје ове колекције су најмање три пута издржљивије од глатких сјајних и мат РАЛ боја  и 
сертификовани су према стандарду Qualicoat Class2.

Које колекције супер издржљивих
боја у праху препоручује фабрика
НЕОКЕМ?

Боје у праху
за захтевна решења

Неокем
за архитекте

Врхунски и
дуготрајан дизајн

ОГРАНАК ЗА  СЕВЕРНУ ГРЧКУ:
Sindos Industrial Area, 48Β A9
Thessaloniki, 570 22
Тел: 2310 773799
Факс: 2310 773699
Е-пошта: thessaloniki@neokem.gr
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Како боја у праху утиче на дизајн
и издржљивост? 
У пројектовању објеката, боја у праху на архитектонским алуминијумским конструкцијама је један од најважнијих 
фактора који одређује и обезбеђује њихов  изглед током времена. 

Међународни тренд у савременој архитектури је употреба супер издржљивих боја у праху.

Супер издржљиве боје у праху  су три пута дуготрајнији од уобичајених боја . Оне штите, естетски надограђују и 
побољшавају издржљивост и вредност структуре.

Зашто архитекта - пројектант треба да обрати посебну 
пажњу приликом избора боје у праху?
Стално излагање боја у праху  ултраљубичастом зрачењу може проузроковати различите знакове замора, као што су 
изблеђивање, задржавање ниског сјаја и хабање. Погоршање стања површине боје на архитектонским алуминијумским 
системима, због високог интензитета сунчевог зрачења  је неповратно.

Када су услови околине оштри, нпр. сунчево зрачења јаког интензитета, можемо - на превентивном нивоу - да избегнемо 
или минимизирамо преурањено изблеђивање и губитак сјаја сугеришући, бирајући и употребљавајући супер издржљиве 
боје у праху.

Зашто НЕОКЕМ?
У складу са високим квалитетом 

Више од 30 година, свe боје у праху производимо у Грчкој, у модерној и великој фабрици, уз  гарантовано 
висок њихов квалитет.

Инспирацију црпимо са тржишта, дизајнирајући и развијајући боје у праху  које задовољавају високе 
стандарде квалитета и дизајна, у сарадњи са архитектама и пројектантима.

Настојимо да архитектама - пројектантима обезбедимо подршку за налажење креативних решења, која 
обухвата читав низ боја у праху , на основу истраживања, иновација и специјализације.

НЕОКЕМ супер издржљиви боје у праху посебно су дизајниране да издрже сунчево зрачење јаког 
интензитета које је све присутније и у нашем региону.

Коришћење  НЕОКЕМ боја у праху за модерне и важне грађевине

Наше дугогодишње присуство на грчком тржишту и наша сарадња са произвођачима алуминијумских 
система, са погонима за пластификацију алуминијума и истакнутим архитектама и пројектантима, довело је 
до примене НЕОКЕМ боја у праху  на многим савременим и значајним зградама, хотелима, ресторанима, 
продавницама, као и на приватним становима.

Погледајте наше ПРОЈЕКТЕ

Постоје ли технолошки развоји и нове решења 
у области примене боја у праху? 
Технолошки развој у индустрији електростатичког фарбања прахом проширује могућности које су тренутно 
доступне архитектима - пројектантима, нудећи нова, приступачна решења, као што су супер издржљиви 
прашкасти премази.

Са  супер издржљивим прашкастим  премазима, постижемо
• заштиту од сунчевог зрачења јаког интензитета
• одличну отпорност на механичкa напрезања као што су ударци, гребање и трење који се јављају нарочито у 
   областима са великим коришћењем, као што су школе, хотели, болнице, канцеларије, пословни простори

Какву корист може да понуди архитектама
- пројектантима сарадња са компанијом НЕОКЕМ-?
Примењујемо наше вештине и искуство, помажући нашим сарадницима да  побољшају  своју  продуктивност, уз 
сталну комуникацију, сарадњу и информисање. Пројектантима нудимо палете боја и њихове узорке , што  им помаже 
у избору  жељене нијансе, заједно са спецификацијама и техничким брошурама.

Наш тим експерта је увек на расположењу за сваку вашу потребу за планирањем, информацијама и помоћи у вези 
НЕОКЕМ боја. Кроз широку продајну мрежу, како у Грчкој, тако и у иностранству, ми на најбољи могући начин 
служимо потребама наших сарадника.

Costa Navarino, 518 Sahara Haven, Prisma Collection
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Наш тим експерта је увек на расположењу за сваку вашу потребу за планирањем, информацијама и помоћи у вези 
НЕОКЕМ боја. Кроз широку продајну мрежу, како у Грчкој, тако и у иностранству, ми на најбољи могући начин 
служимо потребама наших сарадника.

Costa Navarino, 518 Sahara Haven, Prisma Collection
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СЕДИШТЕ:
95 Ag. Georgiou Str, P.O. Box 143
Koropi, Attica, 194 41
Тел: 210 6626860
Факс: 210 6625305
Е-пошта: info@neokem.gr

www.neokem.eu

За  информације  о  нашој  продајној  мрежи ,  идите  на  нашу  веб-локацију

Sahara & Mesogeios
Специјалне супер издржљиве боје у праху 
Јединствени супер издржљиви електростатичке боје у праху , специјално дизајниране да задовоље 
повећане потребе за иновацијама и високим стандардима дизајна. Серије Sahara & Mesogeios спајају 
високу механичку отпорност са одличним естетским карактеристикама .
Обе серије су сертификоване према стандарду Qualicoat Class2.

Ammos Collection
Супер издржљиве РАЛ боје у праху 

Супер издржљиве  боје у праху  у РАЛ нијансама, са структуром површине са ефектом пескарења, 
комбинује одличне спољашње карактеристике  са високом механичком чврстоћом и беспрекорним 
изгледом. Боје ове колекције су најмање три пута издржљивије од глатких сјајних и мат РАЛ боја  и 
сертификовани су према стандарду Qualicoat Class2.

Које колекције супер издржљивих
боја у праху препоручује фабрика
НЕОКЕМ?

Боје у праху
за захтевна решења

Неокем
за архитекте

Врхунски и
дуготрајан дизајн

ОГРАНАК ЗА  СЕВЕРНУ ГРЧКУ:
Sindos Industrial Area, 48Β A9
Thessaloniki, 570 22
Тел: 2310 773799
Факс: 2310 773699
Е-пошта: thessaloniki@neokem.gr


