


Your space, your choice... our creation, our mission, our inspiration



Η Νeochrom σας παρουσιάζει τον κατάλογο Χρωματικές Δημιουργίες, ο οποίος περιέχει συλλογή επιχρισμάτων όπου εντυπωσιάζει με παλαιότερες αλλά 
και καινούργιες δημιουργίες και τεχνοτροπίες με όλες τις σύγχρονες τάσεις στο χρώμα και την διακόσμηση.
Τα επιχρίσματα εφαρμόζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σε όλες τις δομικές επιφάνειες με σκοπό να αποκαταστήσουν, να προστατεύσουν και να 
δημιουργήσουν μια διακοσμητική επιφάνεια. Οι τοιχοποιίες αποτελούν συνήθως μια λεία επιφάνεια με αμέτρητες δυνατότητες δημιουργίας, πολλές επιλογές και 
πρωτότυπες λύσεις με σύγχρονες τεχνικές.
Τα επιχρίσματα μας είναι σχεδιασμένα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές, τις καλύτερες πρώτες ύλες και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνολογι
κών μεθόδων.
Διατίθενται τύποι διαφόρων τεχνοτροπιών μέσα από ένα πλούσιο χρωματολόγιο, όπου προσφέρουν υψηλή αισθητική, εντυπωσιακό φινίρισμα, Φαντασία, δημιουρ
γικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα στον χρόνο.

Εξερευνήστε την και εμπνευστείτε από τις χρωματικές δημιουργίες

Neochrom presents its catalogue Colour Creations, featuring the selection of coatings that will impress both with the old but also with the new creations 
and styles in the latest trends in colours and decoration. The coatings are applied in exterior and interior spaces, on all building surfaces, aiming to restore, 
protect and create a decorative surface. The surfaces usually provide smooth finishing with endless possibilities for creativity, many options and innovative 
solutions using modern techniques.
Our coatings are designed under the stringent quality specifications, using the best raw material and by using the most technologically advanced methods. 
Available in various styles and in a wide range of colours, providing quality aesthetics, impressive finish, imagination, creativity and durability.

Explore our new collection and get inspired by the colour creations

Ποιότητα, καινοτομία πρωτοπορία!
Quality,novelty, innovation!
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary ARALEX

Το ARALEX είναι 100% ακρυλικό διακο
σμητικό επίχρισμα το οποίο περιέχει κόκ
κους μαρμάρου σε διάφορα χρώματα. Μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο 
και εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα. Είναι 
εύκολο στην εφαρμο γή του και τοποθετεί
ται σε όλες τις επιφά νειες με την κατάλλη
λη προεργασία προσφέροντας ελκυστική 
εμφάνιση. Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρι
κές συνθήκες και είναι κατάλληλο ακόμη 
και για θερμοπρόσοψη. Μπορεί να κατα
σκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων με 
παραγγελία. Για επιλογή χρωμάτων δεί τε 
το χρωματολόγιο μας. 

ΑRALEX is 100% acrylic decorative coat
ing which contains various marble colors. 
It can be used both external and internal 
on walls and floors. It is easy to apply and 
it can be placed to all surfaces by proper 
preparation, offering an attractive finish. 
It has resistance to adverse weather con
ditions and is suitable also for external 
thermal insulation composite system (ET
ICS). For a variety of colors you can see our 
color catalogue. 

AR01-32 (WHITE)

AR11-27

AR16-31

AR22-9

AR29-30

AR04-24

AR12-25

AR19-5

AR23-13

AR24-21

AR07-22

AR13-18

AR20-28

AR23-1

AR30-17

AR08-14

AR15-20

AR21-26

AR31-11

AR32-23
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary ELEGANT –TEX

Το ELEGANΤTEX είναι αδιάβροχο ακρυλι
κό διακοσμητικό επίχρισμα με πολύ λε
πτή σκύρα (0,5mm)το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά. Έχει μεγάλη συγκολλητι κή 
ικανότητα και αντοχή σε ακραίες καιρι
κές συνθήκες. Περιέχει λεπτόκοκκο άμμο 
μαρμάρου και glitters τα οποία δίνουν ένα 
λαμπερό και μοντέρνο αποτέλεσμα. Επίσης 
μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε σπατουλα
ρισμένο σοβά, τρίτο χέρι, γυψοσανίδα, τσι
μεντοσανίδα και σε όλες τις επιφάνειες με 
την κατάλληλη προεργασία. Είναι σε μορφή 
πάστας και εφαρμόζεται εύκολα. Μπορεί να 
κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων 
με παραγγελία. 

ELEGANTTEX is a waterproof acrylic dec
orative coating with very thin concrete 
(0.5mm) that is suitable both exte rior and 
interior. It has a great adhesive capacity 
and high resistance to bad weath er con
ditions. It contains fine sand mar ble and 
glitters that give an exceptionally glamor
ous finish. Also it can be applied on stucco 
plaster, third hand, plasterboard, cement 
board and to all surfaces by appro priate 
pretreatment. It is in paste form and is 
easy to apply. It can be manufactured in a 
wide range of colors in order. 

ELE-01(C2-A)

ELE-05(D3-C)

ELE-13(D4-C)

ELE-02(C2-B)

ELE-06(C38-C)

ELE-10(C2-D)

ELE-14(A13-D)

ELE-18(A33-D)

ELE-03(D4-C)

ELE-11(C3-D)

ELE-15(C6-D)

ELE-19(AC4-D)

ELE-04(D4-D)

ELE-12(C3-E)

ELE-16(C7-D)

ELE-20(D8-E)

ELE-07(A37-D) ELE-08(A37-E)

ELE-17(A25-D)

ELE-09(A3-C)
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary ACRYLTEX
ANAGLYFO 1-1.5-2mm

Το ACRYLTEX ANAGLYFO είναι υψηλών 
προδιαγραφών ακρυλικό επίχρισμα με 
άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στην υγρασία. Έχει άριστη χρωματική στα
θερότητα.΄Eχει άριστη εργασιμότητα και 
ισχυρή συγκόλληση. Κατάλληλο για θερμο
πρόσοψη. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εξω
τερικά όσο και εσωτερικά και σε όλες τις 
επιφάνειες με την κατάλληλη προεργασία. 
Λόγω του ότι περιέχει σιλικονούχα ρητίνη 
προσδίδει στο προιόν μεγάλη υδροφοβικό
τητα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο 
εύρος χρωμάτων με παραγγελία. 

ACRYLEX ANAGLYFO is a high quality 
acrylic coating with excellent adhesion 
and resistance to bad weather conditions. 
It has high resistance to UV rays and hu
midity. It has excellent color stability and 
workability and strong adhesion. Is suit
able for external thermal insulation com
posite system (ETICS). It can be applied 
both exterior and interior with the proper 
preparation. Since it contains silicone res
in, it gives the product high hydrophobicity. 
It can be manufactured in a wide range of 
colors in order. 

ACRYLTEX ANAGLYFO 2mm, ACR-15(B2-C)

ACRYLTEX ANAGLYFO 1.5mm ACR-01(WHITE) 

ACRYLTEX ANAGLYFO 1mm, ACR-19(D8-C)
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary ACRYLTEX ANAGLYFO 
1-1.5-2mm

Το ACRYLTEX ANAGLYFO είναι υψηλών 
προδιαγραφών ακρυλικό επίχρισμα με 
άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
στην υγρασία. Έχει άριστη χρωματική στα
θερότητα.΄Eχει άριστη εργασιμότητα και 
ισχυρή συγκόλληση. Κατάλληλο για θερμο
πρόσοψη. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εξω
τερικά όσο και εσωτερικά και σε όλες τις 
επιφάνειες με την κατάλληλη προεργασία. 
Λόγω του ότι περιέχει σιλικονούχα ρητίνη 
προσδίδει στο προιόν μεγάλη υδροφοβικό
τητα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο 
εύρος χρωμάτων με παραγγελία.

ACRYLEX ANAGLYFO is a high quality 
acrylic coating with excellent adhesion 
and resistance to bad weather conditions. 
It has high resistance to UV rays and hu
midity. It has excellent color stability and 
workability and strong adhesion. Is suit
able for external thermal insulation com
posite system (ETICS). It can be applied 
both exterior and interior with the proper 
preparation. Since it contains silicone res
in, it gives the product high hydrophobicity. 
It can be manufactured in a wide range of 
colors in order.

ACR-01(D1-B)

ACR-05(C3-B)

ACR-09(C8-C)

ACR-13(D1-B)

ACR-17(D7-C)

ACR-02(D3-B)

ACR-06(B10-B)

ACR-10(D11-C)

ACR-14(A3-C)

ACR-18(D7-D)

ACR-03(D4-B)

ACR-07(B12-C)

ACR-11(C9-C)

ACR-15(A4-D)

ACR-19(C33-C)

ACR-04(D6-B)

ACR-08(A19-C)

ACR-12(D2-B)

ACR-16(D1-A)

ACR-20(D4-B)
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary

To MARBLETEX ACRYLIC είναι αδιάβροχο 
ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. Έχει μεγάλη συγκολλη
τική ικανότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι σε μορφή 
πάστας και εφαρμόζεται εύκολα. Μπορεί να 
εφαρμοστεί πάνω σε σοβά, σκυρόδεμα, γυ
ψοσανίδα, μπογιατισμένες επιφάνειες κλπ. 
Κατάλληλο για θερμοπρόσοψη Μπορεί να 
κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων 
με παραγγελία.

MARBLETEX ACRYLIC is a waterproof 
acrylic decorative coating which can be 
used both exterior and interior. It has great 
adhesive capacity, elasticity and high re
sistance to bad weather conditions. It is 
in pasty form and is easy to apply. Can be 
applied on plaster, concrete, plasterboard, 
painted surfaces etct. Is suitable for exter
nal thermal insulation composite system 
(ETICS). It can be manufactured in a wide 
range of colors in order. 

MARBLETEX ACRYLIC 
(1mm) 1.5,2mm

MA -1

MA-2(B9-E)
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary

To MARBLETEX ACRYLIC είναι αδιάβροχο 
ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. Έχει μεγάλη συγκολλη
τική ικανότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι σε μορφή 
πάστας και εφαρμόζεται εύκολα. Μπορεί να 
εφαρμοστεί πάνω σε σοβά, σκυρόδεμα, γυ
ψοσανίδα, μπογιατισμένες επιφάνειες κλπ. 
Κατάλληλο για θερμοπρόσοψη Μπορεί να 
κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων 
με παραγγελία.

MARBLETEX ACRYLIC is a waterproof 
acrylic decorative coating which can be 
used both exterior and interior. It has great 
adhesive capacity, elasticity and high re
sistance to bad weather conditions. It is 
in pasty form and is easy to apply. Can be 
applied on plaster, concrete, plasterboard, 
painted surfaces etct. Is suitable for exter
nal thermal insulation composite system 
(ETICS). It can be manufactured in a wide 
range of colors in order. 

MARBLETEX ACRYLIC 
(1mm) 1.5,2mm

MA C1-A

MA C16-C

B37-B

MA D1-B

MA C12-B

MA C6-C

MS B37-C

MA B25-B

MA D1-C

MA B10-E

MA B37-D

MA A24-C

MA D3-B

MA A6-D

MA B37-E

MA B24-B

MA A10-C MA B10-B

MA D7-A

MA A8-B
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary CERTICATO 
SPATOULATO

To CERTICATO SPATOULATO είναι ακρυ
λικό διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής 
χρήσης.  Είναι ένα πολυτελές φινίρισμα με 
ιστορία χιλιάδων χρόνων αφού το εφεύ
ραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και το βελτίωσαν 
αργότερα οι Ρωμαίοι για να γίνει γνωστό 
κατόπιν ως το φημισμένο βενετσιάνικο 
λούστρο στόκου.  Το φινίρισμα CERTICATO 
SPATOULATO είναι υψηλής ποιότητας ανά
μιξη με βάση λεπτή σκόνη μαρμάρου επι
λεγμένα αδρανή και πρόσθετα, δεν αλλοιώ
νεται και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.  Eίναι 
ένα μοναδικό διακοσμητικό σε κομψότητα, 
γυαλάδα και μυστηριώδη γοητεία.  Μπορεί 
να δημιουργήσει μια μεγάλη ποικιλία δια
κοσμητικών σχεδίων και χρωμάτων. 

CERTICATO SPATOULATO is a decorative 
acrylic coating for interior use.  It is a lux
urious finish with a history of thousands of 
years, invented by the ancient Egyptians, 
later Romans improved it to become known 
as the famous Venetian stucco veneer.  The 
final finish of CERTICATO SPATOULATO is a 
high quality mixture of fine powder marble 
and selected aggregates and additives. 
It is a decorative coating with excellent 
resistance to bad weather, it does not al
tered and has long life.  It is a unique dec
orative of elegance, gloss and mystery.  It 
can create a wide variety of decorative pat
terns and colors.

SP 001

SP 005

SP 009

SP 049

SP 093

SP 002

SP 006

SP 010

SP 050

SP 094

SP 003

SP 007

SP 011

SP 051

SP 095

SP 004

SP 008

SP 012

SP 052

SP 096
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary ELASTOTEX 
ACRYLIC

To ELASTOTEX είναι ανάγλυφο ακρυλικό 
επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες και 
χρησιμοποιείται τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά.  Είναι εύκολο στην εφαρμογή 
του και τοποθετείται σε μπογιαντισμένες 
επιφάνειες, σε γυψοσανίδες, σε FF, σε 
θερμοπρόσοψη και όλες τις σοβατισμένες 
επιφάνειες προσφέροντας τους ελκυστική 
εμφάνιση.  Έχει μεγάλη αντοχή στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία 
του ήλιου.  Λόγω της μεγάλης ελαστικότη
τας του δεν δημιουργεί τριχοειδής ρωγμές.

ELASTOTEX is an embossed acrylic coat
ing, based on acrylic resins and it can be 
used both external and internal.  It is easy 
to apply and it can be placed on painted 
surfaces, plasterboard ,fair face, as a dec
orative coating on external thermal insula
tion composite system (ETICS) and on all 
plastered surfaces, offering an attractive 
appearance.  It has high resistance to bad 
weather conditions and to UV rays.  Due 
to its high elasticity it does not create any 
capillary cracks.

EL-01- WHITE EL-05-OW 21-C

EL-09-B10-B

EL-06-A25-A

EL-10-C7-B

EL-14-D10-B

EL-07-B6-C

EL-11-C15-A

EL-15-D10-C

EL-08-B13-C

EL-12-D13-C

EL-16-D9-D

EL-03-C17-B EL-04-C24-A

EL-13-C17-C

EL-05-C24-B
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary NEOGRAFIATO 
ELASTICO

Το NEOGRAFIATO ELASTICO είναι διακο
σμητικόεπικαλυπτικό, με άριστη πρόσφυ
ση και υψηλή ελαστικότητα, έχει μεγάλη 
αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και 
λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του δεν 
ρηγματώνει. Τοποθε τείται πάνω σε σοβα
τισμένες επιφάνειες, σε λυόμενα σπίτια, 
σε ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδες και 
σε πολυστερίνη όπου έγινε θερμοπρόσοψη 
καθώς σε επιφάνειες από σκυρόδεμα τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά και σε όλες 
τις επιφάνειες με την κατάλληλη προεργα
σία. Έχει ευχάρι στη και ελκυστική εμφάνιση 
και καλύπτει τις επιφανειακές ανωμαλίες. 
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος 
χρωμάτων με παραγγελία. 

NEOGRAFIATO ELASTICO is a decorative
coating, with excellent adhesion and high 
elasticity. It has great resistance to extreme 
weather conditions and due to its great 
elasticity,it does not crackIt can be applied 
on plastered surfaces, prefabricated 
houses, on wood surfaces, plasterboards, 
as a decorative coating on external thermal 
insulation composite system (ETICS), as 
well on concrete surfaces both external and 
internal. It has a pleasant and attractive 
appearance and can cover all surface 
irregularities and is durable to building’s 
expansions and contractions. It can be 
manufactured in a wide variety of colors.

NG36
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary NEOGRAFIATO

NEOGRAFIATO A 4mm, NEOGARFIATO B 
2.5mm, NEOGARFIATO C 1.2mm

To NEOGRAFIATO (ακρυλικό γραφιάτο) εί
ναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα 
ανώμαλου υφής και περιέχει συμπολυ
μερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα.  
Τοποθετείται πάνω σε σοβατισμένες επι
φάνειες, ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδες, 
καθώς και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.   Έχει 
ευχάριστη και ελκυστική εμφάνιση, ενώ 
προσφέρει ταυτόχρονα προστασία από την 
υγρασία, από περιβαλλοντικές μολύνσεις 
καθώς και βελτίωση της πυροπροστασίας.  
Καλύπτει τις επιφανειακές ανωμαλίες και 
αντέχει σε κάθε κτιριακή συστοδιαστολή. 
Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρι
κές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινο
βολία.  Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο 
εύρος χρωμάτων με παραγγελία.

NEOGRAFIATO (acrylic grafiato) is a dec
orative rough coating which contains a 
copolymer emulsion and aggregate admix
tures.  It can be applied on plastered sur
faces, wood, plasterboard and on concrete 
both internal and external.  It provides a 
pleasant and attractive appearance, while 
it is also ideal for protection against mois
ture from environmental pollution and also 
for improving fire protection.  It can cover 
all surface irregularities and is durable to 
building’s expansions and contractions.  It 
has great resistance to adverse weather 
conditions and great durability to UV rays. 
It can be manufactured in a wide range of 
colors in order.

NG 1

NG 7

NG 13

NG 19

NG 3

NG 9

NG 15

NG 21

NG 5

NG 11

NG 17

NG 23

NG 2

NG 8

NG 14

NG 20

NG4

NG 10

NG 16

NG 22

NG 6

NG 12

NG 18

NG 24
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary NEOGRAFIATO

NG 26

NG 31

NG 37

NG 43

NG 27

NG 33

NG 39

NG 45

NG 29

NG 35

NG 41

NG 47

NG 26

NG 32

NG 38

NG 44

NG 28

NG 34

NG 40

NG 46

NG 30

NG 36

NG 42

NG 48

To NEOGRAFIATO (ακρυλικό γραφιάτο) εί
ναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα 
ανώμαλου υφής και περιέχει συμπολυ
μερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα.  
Τοποθετείται πάνω σε σοβατισμένες επι
φάνειες, ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδες, 
καθώς και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.   Έχει 
ευχάριστη και ελκυστική εμφάνιση, ενώ 
προσφέρει ταυτόχρονα προστασία από την 
υγρασία, από περιβαλλοντικές μολύνσεις 
καθώς και βελτίωση της πυροπροστασίας.  
Καλύπτει τις επιφανειακές ανωμαλίες και 
αντέχει σε κάθε κτιριακή συστοδιαστολή.  
Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρι
κές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινο
βολία.  Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο 
εύρος χρωμάτων με παραγγελία.  

NEOGRAFIATO (acrylic grafiato) is a dec
orative rough coating which contains a 
copolymer emulsion and aggregate admix
tures.  It can be applied on plastered sur
faces, wood, plasterboard and on concrete 
both internal and external.  It provides a 
pleasant and attractive appearance, while 
it is also ideal for protection against mois
ture from environmental pollution and also 
for improving fire protection.  It can cover 
all surface irregularities and is durable to 
building’s expansions and contractions.  It 
has great resistance to adverse weather 
conditions and great durability to UV rays. 
It can be manufactured in a wide range of 
colors in order.

NEOGRAFIATO A 4mm, NEOGARFIATO B 
2.5mm, NEOGARFIATO C 1.2mm
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary MARMARIS
POWDER

Το ΜARMARIS είναι η επανακάλυψη ενός 
αρχαίου αξιόπιστου επιχρίσματος που δίνει 
εντυπωσιακά χρωματικά εφφέ σε παλαιά 
και νέα κτήρια, τόσο σε εσωτερικούς όσο 
και εξωτερικούς χώρους.  Είναι οικολογικό 
διακοσμητικό επίχρισμα.  Παρασκευάζεται 
κυρίως από παραδοσιακά συστατικά όπως 
ανθρακικό ασβέστιο, σβησμένο ασβέστη, 
ασβεστολιθικό άμμο, συνδετικές μικρόί
νες κυτταρίνης, πλαστικοποιητικές ουσίες 
και φυσικά χρώματα.  Έχει λεία επιφάνεια 
και δίνει εντυπωσιακούς χρωματισμούς.  
Έχει μεγάλη διαπνοή και ανάλογα με την 
εφαρμογή του τελικού φινιρίσματος μπορεί 
να δημιουργηθούν διχρωμίες.  Είναι ανθε
κτικό στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
δίνοντας ένα όμορφο φινίρισμα με μεγάλη 
διάρκεια ζωής.  Δεν καταστρέφεται από την 
ηλιακή ακτινοβολία.  Δεν επιτρέπει την ανά
πτυξη της μούχλας και έχει μεγάλη αντοχή 
στην υγρασία λόγω διαπνοής.

MARMARIS is a discovery of an ancient 
reliable coating gives impressive color 
effects in old and new buildings, suitable 
for interior and exterior use.  It is ecolog
ical decorative coating.  Is mainly manu
factured of traditional ingredients such as 
calcium carbonate, slaked lime, limestone 
sand, binding small cellulose fibers, plasti
cisers and natural colors.  It has a smooth 
surface and it can give impressive colors.  
It has a great breathability. Depending on 
the application of the final finish it can cre
ate discolorations.  It has a high resistant 
to bad weather conditions, and giving an 
attractive finish with long life.  Is not de
stroyed by UV rays.  It prevents the growth 
of mold and it has high resistance to mois
ture due to perspiration.

MAR-01-B70

MAR-05-B8

MAR-09-B80

MAR-13-B15

MAR-02-B75

MAR-06-B20

MAR-10-B90

MAR-14-B110

MAR-18(B5)

MAR-03-B85

MAR-11-B95

MAR-15-B100

MAR-19(B9)

MAR-04-B4

MAR-12-B60

MAR-16-B105

MAR-20(B11)

MAR-07-B25 MAR-08-B50

MAR-17(B3)
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary MAR DUO

Το ΜARDUO είναι  διαπνέων οικολογικό 
διακοσμητικό επίχρισμα όπου αποτελείται
ό φυσικά ορυκτά και οικολογικές πρώτες 
ύλες.  Περιέχει χαλαζιακή άμμο.   Έχει την 
ιδιότητα να απομακρύνεται η υγρασία λόγω 
του ότι το υλικό διαπνέει και δεν καταστρέ
φεται από αυτή.  Επίσης δεν καταστρέφεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία.  Έχει λεία επι
φάνεια και δίνει εντυπωσιακούς χρωματι
σμούς.  Aνάλογα με την εφαρμογή του τελι
κού φινιρίσματος μπορεί να δημιουργηθούν 
διχρωμίες.  Είναι ανθεκτικό στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη της μούχλας και έχει μεγάλη 
αντοχή στην υγρασία λόγω διαπνοής, δί
νοντας ένα όμορφο φινίρισμα με μεγάλη 
διάρκεια ζωής χωρίς να χρειάζεται συντή
ρηση.  Μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη 
ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων. 

MARDUO is a breathable ecological 
decorative coating which is composed of 
natural minerals ecological raw materials 
and quartz sand.  It has the ability to 
remove moisture since it is a breathable 
material and it does not get destroyed by 
it.  Also it has great durability to UV rays.  It 
has a smooth surface and gives impressive 
colors.  Depending on the application of the 
final finish it can create discolorations.  It 
prevents the growth of mold and It has high 
resistance to moisture due to perspiration, 
giving an attractive finish with long life 
without any maintenance.  It can create a 
wide variety of decorative patterns.

MAR DUO
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary MARBLETEX CEMENT 
1mm

Το MARBLETEX είναι διαπνέων διακοσμη
τικό τσιμεντοειδές επίχρισμα για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Περιέχει άσπρο τσι
μέντο και αδρανή υλικά όπως ασβεστολι
θική άμμο και ανθρακικό ασβέστιο. Είναι 
εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετεί
ται σε όλες τις σοβατισμένες, σπατουλα
ρισμένες, μπογιατισμένες επιφάνειες, fair 
face, σε γυψοσανίδες καθώς και σε όλες τις 
επιφάνειες με την κατάλληλη προεργασία 
προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση. 
Έχει ομαλό και εντυπωσιακό φινίρισμα σαν 
μπογιά με άμμο.

MARBLETEX is a decorative breathable 
cementitious coating for interior and exte
rior use. 
It contains white cement and inert mate
rials such as silica sand and calcium car
bonate. It is easy to apply and it can be 
placed on all plastered, stucco and painted 
surfaces, gypsum boards and to any sur
face by appropriate pretreatment offering 
an attractive finish. It has a smooth and 
impressive finish like a sand paint.

MAC-02-B75

MAC-05-B8

MAC-13-B15

MAC-02-B75

MAC-06-B20

MAC-10-B90

MAC-14-B10

MAC-18(B5)

MAC-03-B85

MAC-11-B95

MAC-15-B100

MAC-19(B9)

MAC-04-B4

MAC-12-B60

MAC-16-B105

MAC-20(B11)

MAC-07-B25 MAC-08-B50

MAC-17-(B3)

MAC-09-B80
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary CLOUD-TEX 
(STUCCO)

To CLOUDTEX είναι τσιμεντοειδές δια
πνέoν διακοσμητικό επίχρισμα λείας υφής. 
Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και 
εσωτερικές επιφάνειες. Περιέχει τσιμέντο, 
πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή 
σκόνης και άλλα φυσικά αδρανή υλικά. 
Μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα χρώ
ματα με την προσθήκη χρωστικής. Έχει με
γάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και μεγάλη συγκολλητική ικανότητα και 
ελαστικότητα. Για μεγαλύτερη προστασία 
και γυαλάδα της επιφάνειας εφαρμόζεται 
το Neostone Shine. Μπορεί να δημιουρ
γήσει μια μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών 
σχεδίων και χρω μάτων. 

CLOUDTEX is a cementlike soft finish 
breathable decorative coating. It can be 
used both exterior and interior. 
It contains cement, adhesive polymer 
in powder form and other natural 
aggregates. Various colors can be created 
with the addition of pigment color. It 
has high resistance to UV rays and great 
adhesive capacity and elasticity. For better 
protection and shiness of the surface, 
apply Neostone Shine. It can create a wide 
variety of decorative patterns and colors. 

WHITE-YELLOW-BROWN
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary NEOSPATOULA SKLIVOTI 
FLOOR & WALL

H NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR & 
WALL είναι έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντο
κονίαμα όπου παράγεται με βάση φυσικά 
αδρανή υλικά.  Κατάλληλο για τοίχους και 
πατώματα.  Περιέχει τσιμέντο υψηλών 
αντοχών, ειδικές ρητίνες που του προσδί
δουν άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα.  
Η τελική επιφάνεια είναι λεία. Ιδανική για 
ανακατασκευές καθώς μπορεί να εφαρμο
στεί πάνω σε παλαιές επικαλύψεις.  Για την 
προστασία της επιφάνειας εφαρμόζεται το 
Neoshine Polyourethane.  Επίσης μπορεί 
να προστεθούν χρωστικές σε μορφή σκό
νης οι οποίες να δημιουργήσουν οποιοδή
ποτε χρωματισμό.

NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR & WALL 
is a premixed fibrereinforced cement mortar 
which is produced by natural aggregates.  It can 
be placed both on walls and floors.  It contains 
high strength cement, special resins which 
gives excellent adhesion and workability.  The 
final surface is smooth. 
It is ideal for reconstructions since it can be ap
plied over old coatings.  To protect the surface, 
apply a coat of Neoshine Polyourethane.  Also, 
colorants can be added in powder form which 
can generate any color.

NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR - WALL - GREY
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary MARMORINO
CEMENT

Το MARMORINO είναι διακοσμητικό επικα
λυπτικό τσιμεντοειδές διαπνέουν επίχρισμα 
για εξωτερική και εσωτερική χρήση.  Πε
ριέχει άσπρο τσιμέντο, πολυμερικές ρητί
νες, υδροφοβικές ουσίες. Διαθέτει υψηλής 
ποιότητας ανθρακικό ασβέστιο με σταθερή 
κοκκομετρία.  Είναι εύκολο στην εφαρμο
γή του και τοποθετείται σε όλες τις σοβα
τισμένες επιφάνειες προσφέροντας τους 
ελκυστική εμφάνιση.  Έχει μεγάλη αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Μπορεί να δη
μιουργήσει μεγάλο εύρος διακοσμητικών 
σχεδίων. 

MARMORINO is a decorative cementitious 
breathable coating for external and inter
nal use. It contains white cement, poly
meric resins, hydrophobic substances and 
other inert additives. It has a high quality 
calcium carbonate with constant mesh.  It 
is easy to apply and it can be placed on all 
plastered surfaces, offering an attractive 
finish.  It has high resistance to UV rays.  
It can create a wide variety of decorative 
patterns.

WHITE

OW4-A

B15-E

C38-B

OW8-B

 A34A

C15-B

C20-B

B14-E

OW13-C

B38-A

A25-B

B10-E

C10-B

C12-C

A25-D

B9-E

OW18-C D29D

C11-D
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary DECORATEX

Το DECORATEX είναι τσιμεντοειδές διακο
σμητικό επικαλυπτικό διαπνέον επίχρισμα 
ανώμαλης επιφάνειας όπου παράγεται με 
βάση φυσικά αδρανή υλικά.  Περιέχει τσι
μέντο, μικρόίνες και πολυμερική συγκολ
λητική ύλη σε μορφή σκόνης.  Τοποθετείται 
τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές 
επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέ
ροντας ελκυστική εμφάνιση.  Έχει μεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Μπορεί 
να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμά
των με παραγγελία.  

DECORATEX is a decorative cementitious 
breathable covering coating, which is 
produced by natural aggregates.  It 
contains cement, inert additives, micro
fibers and a polymeric adhesive powder.  
It can be placed both internal and external 
surfaces easily, offering attractive finish.  
It has a high resistant to UV rays.     It can 
be manufactured in a wide range of colors 
in order.

WHITE
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Ενδέχεται απόκλιση από το πραγματικό χρώμα /Actual colors may vary GRAFIATEX

Το GRAFIATEX A 4mm (τσιμεντογραφιάτο) 
είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό διαπνέων 
επίχρισμα.  Περιέχει τσιμέντο, πολυμερική 
συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, αδρανή 
και χημικά πρόσθετα, μικρόίνες και περλίτη 
όπου το καθιστά θερμομονωτικό. Τοποθετεί
ται τόσο σε εξωτερικές όσο και εσωτερικές 
επιφάνειες, προσφέροντας ελκυστική εμ
φάνιση. Εκτός από σοβατισμένες επιφάνειες 
σκυροδέματος τοποθετείται και σε ασοβάτι
στους τοίχους από τούβλα ή τσιμεντομπλόκ, 
σε υγρούς τοίχους, σε fair face και σε όλες 
τις επιφάνειες με την κατάλληλη προεργασία.   
Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.   
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος 
χρωμάτων με παραγγελία.  Κατασκευάζεται 
σε B (2,5mm) και C (1.2mm).

GRAFIATEX A 4mm is a decorative covering 
breathable coating.  It contains cement, 
polymeric adhesive in powdered form, 
aggregate and chemical additives, micro 
fibers and perlite which make the material 
insulating. It is suitable for external and 
internal surfaces, offering an attractive 
appearance.  Apart from plastered concrete 
surfaces it can be applied on unplastered 
walls of brick or cement blocks, fair face and 
to all surfaces with the proper preparation.  
It has high resistance to adverse weather 
conditions and to UV rays.  It can be 
manufactured in a wide range of colors in 
order.  Is manufactured in  B (2,5mm) and C 
(1.2mm).

B1

B7 B10

B3

B8 B11

B4B2

B14

B5

B12

B6

B9

B13

GRAFIATEX A 4mm B (2,5mm),
GRAFIATEX C (1.2mm)





Προσοχή
Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω 
του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεις του κατασκευαστή. Τα χρώματα 
που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω περιορισμών στη διαδικασία 
εκτύπωσης.  Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε τη βεντάλια μας ή επικοινωνήστε μαζί 
μας στο 77770070.

Attention
Α small variation in color and generally to the technical characteristics of the product is possible, 
either due to the substrate or due to nonstrict compliance to the instructions of the manufacturer. 
Colors may differ from reality due to limitations in the printing process. For better results, you can 
consult our color fan or contact us at 77770070.



Ποιότητα, καινοτομία πρωτοπορία!
Quality, novelty, innovation!



Your space, your choice... our creation, our mission, our inspiration




