
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ελαχιστοποιήστε τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα  
και την εισροή θερμότητας το καλοκαίρι  

NEOTHERM

Βιομηχανία Δομικών Υλικών
Χρωμάτων & Επιχρισμάτων





Μειώστε κατακόρυφα τo κόστος θέρμανσης 
και ψύξης με το ολοκληρωμένο σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης Νeotherm. 

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές κατοικίες 
επενδύοντας εξωτερικά το κτίριο με θερμομονωτικό υλικό, 
συνήθως από διογκωμένη ή εξιλασμένη πολυστερίνη, το οποίο 
σοβατίζεται με ένα ειδικό στεγανό επίχρισμα. Η ποιότητα 
κατασκευής του είναι πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιείτε 
και μηχανική στίριξη για την προστασία των γωνιών, 
νεροσταλάκτες,  καθώς και υαλόπλεγμα για τον οπλισμό σε 
όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος. 

Με την ειδική εφαρμογή θερμομόνωσης Νeotherm, 
επιτυγχάνεται βέλτιστη θωράκιση του κάθε σημείου του 
κτιρίου. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες από 
τους εξωτερικούς τοίχους, αλλά και η εισροή θερμότητας το 
καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό. Παράλληλα, 
συμβάλλει στην αισθητική βελτίωση της εξωτερικής όψης  
του κτιρίου, παρέχοντας όμορφο αποτέλεσμα μέσω του 
πλούσιου χρωματολογίου και τεχνοτροπίας των τελικών 
επιφανειών Neochrom. 

Εξοικονομήστε ενέργεια μια για πάντα  με την 
εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης Neotherm. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
μια για πάντα!

15 4 23

Polyster glue 
 

Υαλόπλεγμα 

 Renov (αστάρι) 

Διακοσμητικό επίχρισμα

1

2

3

4

5

Πολυστερίνη EPS  
με σταυροειδή υφή



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 
Neotherm επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, 
καταναλώνοντας πολύ λιγότερες μη ανακυκλώσιμες πηγές 

ενέργειας για ζέστη το χειμώνα και για κλιματισμό το 
καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, παρατηρείται απόσβεση του κόστους 

εφαρμογής από τα πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας οδηγεί σε εκπομπές αερίων 
που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση και οδηγούν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις αντίστοιχες αλλαγές στο 
κλίμα του πλανήτη. Με το σύστημα Neotherm επιτυγχάνεται 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς μείωση των 
ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2009/91/EC, όλα τα νέα και παλαιά κτίρια πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Με την τοποθέτηση του 
συστήματος Neotherm βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου και αυξάνεται παράλληλα η εμπορική αξία του  
του ακινήτου. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Με το σύστημα Neotherm προστατεύεται η κτιριακή 
κατασκευή από κάθε είδους καιρικές καταπονήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα εμποδίζεται η συμπύκνωση υδρατμών και η 

εμφάνιση μούχλας στους τοίχους. Έτσι, ελαχιστοποιούνται 
οι απαιτούμενες επεμβάσεις συντήρησης και επιτυγχάνεται 

βέλτιστος εξαερισμός του χώρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
εξωτερικής  

θερμομόνωσης
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με την τοποθέτηση του συστήματος Neotherm, βελτιώνεται 
σημαντικά η αισθητική όψη του κτιρίου, εξωτερικά, αφού 
παρέχονται απεριόριστες επιλογές για την τελική εμφάνιση του 
συστήματος, χωρίς να χρειαστεί να διατεθεί επιπλέον κόστος 
για ανακαίνιση. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το σύστημα Neotherm προστατεύει τα δομικά στοιχεία 
του κτιρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ομοιόμορφη 
θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. 
Με τη χρήση εξωτερικού συστήματος μόνωσης διατηρείται 
ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και 
επιτυγχάνεται πιο ευχάριστο περιβάλλον διαμονής.

ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ένας τοίχος πρέπει να διαχέει την υγρασία που δημιουργείται 
στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα Neotherm 
χρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά με  χαμηλό δείκτη 
αντίστασης διάχυσης υδρατμών, υποβοηθά τη διαδικασία 
διαπνοής της τοιχοποιίας. Επίσης, το σημείο συμπύκνωσης των 
υδρατμών μεταφέρεται στο εξωτερικό μέρος της τοιχοποιίας, 
προστατεύοντας τη δομή του τοίχου από τη θερμική διάβρωση. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εφαρμογή του συστήματος Neotherm σε νεόδμητα κτίρια 
δεν απαιτεί τη δημιουργία διπλής τοιχοποιίας με ενδιάμεσο 
κενό στους περιμετρικούς τοίχους. Έτσι, εξασφαλίζονται 
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου εμβαδού στο 
εσωτερικό. Επίσης, σε υφιστάμενες δομές το σύστημα 
τοποθετείται με μηδενική όχληση για τους ενοίκους.
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Το Polyster Glue είναι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή σκόνης, η οποία 
χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών φύλλων πολυστερίνης. 

Περιέχει χημικά πρόσθετα ειδικά για την πολυστερίνη και αδρανή στοιχεία με 
συγκεκριμένη κοκκομετρική διάμετρο. Είναι υψηλής ποιότητας και έχει μεγάλη 
πρόσφυση. Επιτυγχάνει υψηλού βαθμού συγκολλήσεις.  

Η διογκωμένη πολυστερίνη ή εν συντομία EPS είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο και 
αφρώδες πλαστικό που παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυστυρολίου. 
Αποτελείται κατά 98% από αέρα και χαρακτηρίζεται από τη θερμομονωτική του 
ιδιότητα και τη μοναδική του ανθεκτικότητα.

H διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ένα υλικό με εξαιρετικές ιδιότητες, λόγω 
των διαφόρων πυκνοτήτων και διαστάσεων στις οποίες διατίθεται. Χρησιμοποιείται 
ευρέως στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή.

Η σταθερότητα του όγκου της είναι δεδομένη και μοναδική μεταξύ των άλλων 
θερμομονωτικών υλικών και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται σαν υλικό 
θεμελίωσης στις κατασκευές και σε έργα οδοποιίας, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αντισεισμική προστασία και πλήρη απορρόφηση των διαφορικών καθιζήσεων.

POLYSTER GLUE 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
προϊόντων 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EPS

Ψηλός βαθμός θερμομόνωσης Στους τοίχους κατοικιών

Ψηλή μηχανική αντίσταση Στους τοίχους, οροφές λυόμενων σπιτιών

Χαμηλή απορρόφηση 
υγρασίας

Στα ταβάνια και ταράτσες σπιτιών  
και υποστατικών

Μη εύφλεκτο Στα τοιχώματα ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων

Βιολογικά αβλαβές & 
100% ανακυκλώσιμο

Για τη σεισμική θωράκιση θεμελίων και  
την αποφυγή καθιζήσεων

Σαν μονωτικό και προστατευτικό υλικό  
για πακεταρίσματα.

CYS  
EN

12004



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 
Βάρους 200gr/m2,  
Διαστάσεις: 1 Χ 50m   

Γωνιακό προφίλ PVC με υαλόπλεγμα 
για εξωτερική θερμομόνωση 
 
Μήκος: 2.5m

Στηρίγματα πολυστερίνης για χρήση  
σε τούβλο και μπετόν  

 
Μήκος: 70-90-110mm 

Πάχος: 10mm 
(διατίθενται και  

άλλα είδη για πιο απαιτητικές 
εφαρμογές)

Μεταλλική βάση στήριξης 
θερμομόνωσης από αλουμίνιο, για 

την αποφυγή συσσώρευσης ύδατος 
στη βάση του θερμομονωτικού 

υλικού λόγω υγρασίας 
 

Μήκος: 2.5m 
Πλάτος: 5-6cm

Το Polyplast είναι ενισχυμένη σκόνη 
σπατουλαρίσματος πολυστερίνης, γυψοσανίδας και μπετόν 
με βάση το τσιμέντο (Portland) και με προσθήκη πολυμερικής 
συγκολλητικής ύλης και αδρανών προσθέτων.

Είναι εύκολη στη χρήση και έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι έτοιμη 
αφού αναμιχθεί με καθαρό νερό και μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε είδος 
διακοσμητικού επιχρίσματος. Έχει μεγάλη απορροφητικότητα 
και περιέχει υδροφοβικές ουσίες οι οποίες προσδίδουν στο 
προϊόν υδατοστεγανότητα.

POLYPLAST BLACK

CYS  
EN

12004
NEW!



Το Grafiatex τσιμεντογραφιάτο είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα με  
βάση το τσιμέντο και με προσθήκη πολυμερικής συγκολλητικής ύλης σε μορφή 
σκόνης, αδρανών και χημικών προσθέτων, μικροϊνών και περλίτη που το  
καθιστά θερμομονωτικό. 

Τοποθετείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, 
προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. 

Εκτός από σοβατισμένες επιφάνειες σκυροδέματος, τοποθετείται και σε 
ασοβάτιστους τοίχους από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς, καθώς και υγρούς τοίχους 
χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το Neografiato είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό ακρυλικό γραφιάτο ανωμάλου υφής 
και περιέχει συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα. 

Τοποθετείται πάνω σε σοβατισμένες επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδες 
και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Έχει ευχάριστη και ελκυστική εμφάνιση, αντέχει σε κάθε κτιριακή συστοδιαστολή, 
προσφέρει προστασία από την υγρασία και τις περιβαλλοντικές μολύνσεις, ενώ 
καλύπτει ταυτόχρονα και τις επιφανειακές ανωμαλίες.

 GRAFIATEX 

NEOGRAFIATO

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ  
επιχρίσματα
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ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗ
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Το Marbletex είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα  
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Περιέχει άσπρο τσιμέντο και μωσαϊκό, και μοιάζει με λεπτόκοκκα σκύρα. 

Είναι εύκολο στην εφαρμογή και τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες 
επιφάνειες προσφέροντάς τους ελκυστική εμφάνιση.

Το Marmaris αποτελεί επανανακάλυψη ενός αρχαίου 
επιχρίσματος που προσφέρει εντυπωσιακά χρωματικά εφέ 
σε παλαιά και νέα κτήρια, τόσο σε εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς χώρους. 

Παρασκευάζεται κυρίως από παραδοσιακά συστατικά όπως μαρμαροκονίαμα, 
σβησμένο ασβέστη, ασβεστολιθικό άμμο, συνδετικές μικροΐνες με 
πλαστικοποιητικές ουσίες και φυσικά χρώματα. 

Τοποθετείται πάνω σε καλά τριμμένο δεύτερο χέρι σοβά, σε επιφάνειες από 
μπετόν ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια τσιμέντου η οποία είναι λεία. 

Το Marmaris έχει ισχυρή προσκόλληση, αλλά επιτρέπει στις επιφάνειες να 
αναπνέουν χωρίς να συρρικνώνεται η να διαβρώνεται από τα αλκάλια. Είναι 
ανθεκτικό στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δίνοντας ένα όμορφο φινίρισμα με 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

MARBLETEX

MARMARIS POWDER
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POLYSTER GLUE:
Μορφή: Σκόνη

ΡΗ μείγματος: 13 ± 1

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C – 35°C

Ειδικό βάρος: 1,8g/cm3

Αντοχή στην υγρασία:  Άριστη

Αντοχή στη γήρανση:  Άριστη

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS 90))

STANDARDS ΜΟΝΑΔΑ EPS 50 EPS 90

Πυκνότητα Kg /m3 12 +/- 1 18 +/- 1

Θερμική αγωγιμότητα EN 12667 W/(m.K) 0.04 0.037

Αντοχή στη συμπίεση στο 10%  
της θραύσης

EN 826 kPa 50 90

Αντοχή στην κάμψη EN 12089 kPa 90-110 160-220

Σταθερότητα διαστάσεων EN 1603 % -0,2% -0,2%

Σταθερότητα διαστάσεων κάτω από 
συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία

EN 1604 % -0,1% -0,1%

Αντίδραση στη φωτιά EN 13501 MH ΕΥΦΛΕΚΤΟ - Euroclasse E

POLYPLAST BLACK:
Μορφή: Σκόνη

ΡΗ μείγματος: 13 ± 1

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 350°C

Αντοχή σε αποκόλληση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 11:1.20N/mm2 CS I

Τριχοειδής απορρόφηση νερού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 18:0.330kg/m2 min 0,5 W1

Πρόσφυση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 12:0.95N/mm2

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1626 kg/m3

Διαπερατότητα ατμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 19:18.80

ΤΕΧΝΙKA  
χαρακτηριστικά 
Η εταιρεία Νeochrom με 40 χρόνια πείρα στα δομικά υλικά και διακοσμητικά επιχρίσματα, σας παρουσιάζει τον ολοκληρωμένο 
κατάλογο εξωτερικής θερμομόμωσης. Αναπτύξαμε και αυξήσαμε την γκάμα των προϊόντων μας όπως οφείλoμε, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό σε όλους τους τομείς όλου του 
τεχνολογικού εξοπλισμού με συστήματα που υπερκαλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος ( ΙSO 9001, ISO 14001, CE ).  
 
Η γκάμα των προϊόντων καλύπτει όλο το φάσμα των οικοδομικών προϊόντων σε ποικιλία και ποιότητα. Η Νeochrom δίνει μεγάλο 
βάρος στην έρευνα και παραγωγή νέων προϊόντων αλλά και στην ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων πρωτοπορώντας 
πάντοτε στην αγορά. Τα προϊόντα της στην Κυπριακή αγορά αλλά και στο εξωτερικό.



GRAFIATEX:
Χρώματα: 33 αποχρώσεις

Μορφή: Κοκκοειδής σκόνη

Ειδικό βάρος μείγματος: 1,65 gr/cm3

ΡΗ μείγματος: 13,5

Αντοχή σε συμπίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 11:0.70N/mm2  CS I

Τριχοειδής απορρόφηση νερού σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 18:0.227kg/m2 min 0.5 W1

Πρόσφυση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 12:1.00N/mm2

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1666kg/m3

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1666kg/m3

Διάχυση ατμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 19:18.2

MARMARIS POWDER:
Χρώμα: Διατίθεται σε λευκό, αλλά και σε μεγάλο εύρος χρωμάτων  

κατά παραγγελία

Στεγανότητα Πλήρης

Αντοχή στην υγρασία Άριστη

Αντοχή σε οξέα και αλκαλικά Αρκετά καλή

Πρόσφυση: Άριστη

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5°C έως +35°C

Αντοχή σε συμπίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 11:0.90N/mm2  CS I

Τριχοειδής απορρόφηση νερού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 18:0.210kg/m2 min 0.5 W1

Πρόσφυση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 12:1.20N/mm2

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1634kg/m3

Διάχυση ατμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 19:18.8

MARBLETEX:
Αντοχή σε συμπίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 11:0.70N/mm2  CS I

Τριχοειδής απορρόφηση νερού σύμφωνα με το ευρωπαϊκόπρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 18:0.227kg/m2 min 0.5 W2

Πρόσφυση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 12:1.00N/mm2

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1666kg/m3

Διάχυση ατμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκόπρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 19:18.2

NEOGRAFIATO:
Χρώματα: Μεγάλο εύρος χρωμάτων κατά παραγγελία

Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8 °C  μέχρι +35 °C

Στέγνωμα: Μετά απο 48 ώρες

ΡΗ μείγματος: 7+-1

Ιξώδες: 300 KU

Αντοχή σε συμπίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 11:0.80N/mm2   CS I

Τριχοειδής απορρόφηση νερού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 18:0.186kg/m2  min 0.5 W2

Πρόσφυση σύμφωνα με το ευρωπαϊκόπρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 12:1.05N/mm2 

Ξηρή πυκνότητα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 10:1611kg/m3

Διάχυση ατμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS ΕΝ 1015 – 19:17.6



Neochrom Quality Products Ltd

Κεντρικά Γραφεία:  
Αγία Ειρήνη, Δρόμος Πλατρών Λεμεσός, Κύπρος 
T: +357 25 770 614, Φ: +357 25 770 617 
E: info@neochrom.com

Κατάστημα Λεμεσού:  
Αγίας Φυλάξεως 73Α 3025 τ.κ  
P.O.BOX 53002, 3300 Λεμεσός, Κύπρος 
T: +357 25 381 624

Neochrom Repairs Ltd

Νικολάου Καταλανού 1, Άγιος Νικόλαος, 3100 Λεμεσός 
T: +357 25 586 239, Φ: +357 25 586 238

Παγκύπριος Αριθμός: 77 77 00 70

www.neochrom.com
info@neochrom.com


