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Квалитет и иновације у производњи боја у праху  од 1972. године

Након што је основана 1972. године, фабрика NEOKEM је почела са развојем и производњом висококвалитетних боја 
у праху . Године 1987. били смо прва грчка фабрика која је производила боје у праху за алуминијумске архитектонске 
системе.
Године 2006. произвели смо изузетно трајне боје у праху  велике отпорности на штетне спољашње услове.

Данас смо водећи међународни произвођач боја у праху са опште признатим производима који се дистрибуирају у 
више од 25 држава преко  наше мреже партнера и трговаца -  партнера.

Колекције изузетно трајних боја у праху 

Од 1987. године, NEOKEM се бави истраживањем, развојем и производњом врхунских 
боја у праху погодним за веома захтеван хотелски сектор.

Наша стручност и богате референце доказ су нашег искуства и посвећености у понуди 
иновативних боја у праху  за заштиту и декорацију хотела. Развили смо колекције боја у 
праху у сарадњи са угледним архитектама и посебно смо их осмислили да украшавају и 
штите хотеле да би им тиме пружили додатну вредност. Веома јак интензитет сунчевог 
ултраљубичастог зрачења у региону Медитерана,  у Африци и сл. инспирисао нас је да 
створимо  колекције Prisma и Ammos са нијансама боја које су најмање три пута 
отпорније од стандардних боја у праху .

Уз NEOKEM-ове изузетне боје у праху  Sahara и Mesogeios из колекције Prisma и 
изузетно трајне боје у праху  у нијансама боја RAL из колекције Ammos за хотелске 
алуминијумске фасаде, врата, прозоре, ролетне, перголе, гелендере, гаражна врата итд., 
нудимо:

• изузетну трајност у спољашњим условима;
• висок ниво отпорности на огреботине и трење;
• стабилност текстуре која одише супериорном естетиком;
• велик избор модерних и класичних нијанси.

Посебан ефекат колекције Prisma

Колекција Prisma је најпоузданије и најиновативније решење за заштиту алуминијумских система у савременој 
архитектури. Колекција специјалних завршних боја Prisma нуди комплетан избор висококвалитетних производа са 
одличним понашањем на отвореном простору, посебно осмишљених да задовоље потребе савремене архитектуре 
за иновацијама и естетским резултатима високих стандарда.

Серије Mesogeios и Sahara базиране су на систему изузетно трајних архитектонских полиестара и верификовани су 
стандардима. класа. Qualicoat, class2. 

Изузетно трајне боје RAL из колекције Ammos

Нијансе боја RAL из колекције Ammos са финим завршним текстурним бојама,  комбинују одлично понашање на 
отвореном простору  са високим нивоом механичких својстава и изванредним изгледом.
 
Колекција Ammos базирана је на систему изузетно трајних архитектонских полиестара и верификовани су 
стандардима Qualicoat, као  класа 2.

Главна примена:

• врата/прозори
• елементи фасаде
• ролетне
• перголе
• гелендери
• ограде
• гаражна врата
• елементи ентеријера
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