




Η Ελλάδα αποτελεί προορισμό εκατομμυρίων τουριστών 
κάθε χρόνο. Με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, πασί-
γνωστα νησιά, αστικές και ορεινές τοποθεσίες με χιλιά-
δες τουριστικά θέρετρα, εκατοντάδες χιλιάδες κλίνες και 
εδραιωμένη θέση στην τουριστική αγορά, οι ανάγκες των 
ξενοδοχείων διαρκώς αυξάνονται.

Απαιτούνται σύγχρονες εγκαταστάσεις που σέβονται 
τον επισκέπτη και την οικογένεια του, το περιβάλλον, τη 
συνολική του εμπειρία στους χώρους του ξενοδοχείου. 
Τουριστικά καταλύματα εξοχικών κατοικιών σε παραδο-
σιακούς αλλά και νέους προορισμούς αποτελούν καθη-
μερινή αναζήτηση μέσω του internet και αρκετών εφαρ-
μογών (apps). Η εμπειρία αναζήτησης γίνεται ακόμα πιο 
σημαντική με την απεικόνιση των χώρων που διαθέτει 
ένα ξενοδοχείο και είναι σημαντική για την τελική τους 
επιλογή στις κρατήσεις τους.

Η KRAFT Paints, ως μία από τις μεγαλύτερες και πρω-
τοπόρες χρωματοβιομηχανίες της χώρας αλλά και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης παράγει, εδώ και δεκαετίες, 
αρχιτεκτονικά χρώματα και έχει δημιουργήσει το πι-
στοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και 
ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA.

Οι πελάτες μας, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα 
σε όλη την Ελλάδα μας εμπιστεύονται σε όλο το φάσμα 
ανακαίνισης και συστημάτων επισκευών και στεγάνωσης. 
Διαθέτουμε πλήρη γκάμα προϊόντων, πολυετή τεχνογνω-
σία, διευρυμένη διανομή μέσω του άρτια εκπαιδευμένου 
Δικτύου Συνεργατών μας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη στον ξενοδόχο, 
αρχιτέκτονα, διακοσμητή και μηχανικό αποτελεί μέρος 
της συνολικής εμπειρίας μας να σας παρέχουμε οικονο-
μικές, ασφαλείς και αισθητικά άριστες λύσεις για τον πιο 
απαιτητικό πελάτη με σύγχρονες προτάσεις διακόσμησης, 
color trends και πάντα με διεθνείς πιστοποιήσεις από κο-
ρυφαίους οργανισμούς στον κόσμο. 

Είναι μια συνολική εμπειρία Ηotel Experience, που σχε-
διάστηκε με μεράκι από την Ομάδα των ανθρώπων της 
KRAFT Paints.
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Η σειρά BIOCLIMA® αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας 
νέας ανθρωποκεντρικής και περιβαλλοντικής αρχιτεκτο-
νικής κουλτούρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοι-
κονόμηση χρημάτων και ταυτόχρονα στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω μείωσης των εκπομπών CO2 έως 
και 50%. Σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελληνική πραγμα-
τικότητα, που είναι πλούσια σε μικροκλίματα και αρχιτε-
κτονική παράδοση.

Πρόκειται για έξυπνα συστήματα θερμομόνωσης ικανά 
να ανταποκρίνονται στις κλιματικές και περιβαλλοντο-
λογικές μεταβολές, καθώς είναι σε θέση να περιορίζουν 
τους ρύπους, να συμβάλλουν στην υγιεινή ατμόσφαιρα 
στο εσωτερικό, να παρέχουν στεγανότητα, να αυξάνουν 
τη θερμική χωρητικότητα και την εν γένει ενεργειακή συ-
μπεριφορά του κτιρίου.

KRAFT Paints & BIOCLIMA

Σας προτείνουμε 3 διαφορετικές προτάσεις εσωτερικής 
διακόσμησης που είναι κατάλληλες:

•  Για την πόλη και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα 
ξενοδοχεία και την ανάπτυξη του Airbnb.

•  Την επαρχία και το περιβάλλον φύσης για ξενοδοχεία 
και καταλύματα που βρίσκονται σε υψόμετρο, σε βουνά 
και πλαγιές.

•  Τη νησιωτική Ελλάδα και παραθαλάσσιες περιοχές που 
υποδέχονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Τα χρώματα της KRAFT Paints ικανοποιούν όλα τα σημα-
ντικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ποιότητας και προσφέρουν 
την ποιότητα που απαιτούν οι ξενοδόχοι, οι αρχιτέκτονες 
έως εφαρμοστές. 
Η υψηλή απόδοση των εφαρμογών KRAFT Paints υπο-
στηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις και αποδεδειγμένο 
ιστορικό παραδειγμάτων σε πολλά γνωστά κτίρια, ξενο-
δοχειακές μονάδες και καταλύματα πανελλαδικά.

Η KRAFT Paints κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των 
αρχιτεκτονικών χρωμάτων και βερνικιών, μέσω της πα-
ραγωγής της και διανομής προϊόντων της από το Δίκτυο 
Συνεργατων της πανελλαδικά αλλά και με την ενίσχυση 
των θυγατρικών της στο εξωτερικό και τις εξαγωγές της. 
Η βιομηχανία, με μακρά ιστορία στα αρχιτεκτονικά επι-
χρίσματα, προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε κάθε 
ιδιωτικό και αρχιτεκτονικό έργο. 

Γίνεται συνεργάτης του ξενοδόχου, του επαγγελματία, του 
εσωτερικού διακοσμητή, του αρχιτέκτονα, του μελετητι-
κού γραφείου, του εφαρμοστή και του εργολάβου. 
Με συνεχή επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογί-
ας και ενίσχυση στην έρευνα και την ανάπτυξη της, είναι σε 
θέση να παρέχει προϊόντα και λύσεις υψηλής απόδοσης.

Η χρήση υλικών και τεχνικών από τον ξενοδόχο, που συ-
νεισφέρουν στη δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος στις 
κτιριακές του υποδομές, αποτελεί παράγοντα προστιθέ-
μενης αξίας και αξιοπιστίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για 
τους πελάτες του.

7





Το Urban Solution έχει καθιερωθεί παγκοσμίως και 

συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός διακοσμητικού ύφους 

που αντιπροσωπεύει την αστική νοοτροπία και υπογρά-

φει το προσωπικό στυλ του ιδιοκτήτη ενός  ξενοδοχείου. 

Είναι η φιλοσοφία ενός τρόπου ζωής χωρίς περιορι-

σμούς, με πολλή φαντασία και με προτεραιότητα σε ένα 

και μόνο στόχο: να νιώθει καλά ο πελάτης! 

Σας προτείνουμε τη σειρά προϊόντων MASTER. Συνει-

σφέρουν στην Υγιεινή Ατμόσφαιρα.

Η KRAFT Paints είναι ο πρώτος κατασκευαστής χρωμά-

των στην Ελλάδα που προέβη οικειοθελώς σε ανάλυση 

των εκπομπών βαφών τοιχοποιίας επιβεβαιώνοντας, δι-

ασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την ποιότητα των προϊ-

όντων μέσω των πανευρωπαϊκά φημισμένων και αποδε-

κτών σημάτων «Indoor Air Comfort®» και «Indoor Air 

Comfort GOLD®», ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα 

δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία σε συνεργασία με τον 

Eurofins, τον κορυφαίο οργανισμό στον τομέα των μετρή-

σεων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).
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Μπορείτε να βάψετε και να διακοσμήσετε τους χώρους  
σας ώστε να δώσετε την πιο όμορφη αίσθηση του ξενοδο-
χείου σας στο βουνό, εφαρμόζοντας τεχνικές διακόσμη- 
σης χρησιμοποιώντας φυσικές και γήινες χρωματικές 
αποχρώσεις.

Δημιουργήστε μια νέα οπτική αίσθηση για τους πελάτες 
σας και εξασφαλίστε τους μια μοναδική διαμονή. Σε συν-
δυασμό με τη θέα, τις σύγχρονες παροχές και υπηρεσίες 
σας καθώς και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, θα κερδίσετε τις 
εντυπώσεις τους!
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Βάψτε με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις και δώστε άφθο-
νο φώς στο ξενοδοχείο! Οι εσωτερικοί χώροι δεν πρέ-
πει ποτέ να έχουν την αίσθηση του περιορισμού για τον 
επισκέπτη, αντίθετα, πρέπει να νιώθουν την αίσθηση της 
χαλάρωσης σε ένα ευάερο περιβάλλον. Τα μεγάλα παρά-
θυρα, οι γυάλινες πόρτες και οι φεγγίτες είναι σημαντικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Το λευκό είναι το κλειδί! Μέσα & έξω! Έχει κυρίαρχα 
στοιχεία του την αγνότητα, την καθαριότητα  και την από-
λυτη αρμονία. Επιφέρει ηρεμία, γαλήνη, απλότητα αλλά 
και επίσης «παγερά» και «άδεια» συναισθήματα. Εκφράζει 
τη νεότητα, τη γέννηση, την καλοσύνη και την ταπεινότητα.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάψετε και με 
άλλες αποχρώσεις. Αν και θα εξακολουθήσετε να θέλετε 
να το κρατήσετε απαλό, τα πιο ζωντανά χρώματα περι-
λαμβάνουν συνήθως τα ουδέτερα, όπως ένα ζεστό μπεζ ή 
χακί, ελαφρύ μπλε, γκρίζα και πράσινα. Η «παλέτα» μπο-
ρεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με το γούστο σας: αρκετές 
μπλε αποχρώσεις σε συνδυασμό με λευκές για μια ατμό-
σφαιρα που μοιάζει με το Αιγαίο ή το Ιόνιο, off-whites και 
απαλές μπλε-πράσινες αποχρώσεις.
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Ένας ευχάριστος κόσμος χρωμάτων και αποχρώσεων  
για την ξενοδοχειακή σας εγκατάσταση. 

Τα χρώματα εσωτερικής χρήσης MASTER FAMILY της KRAFT Paints περιλαμβά-
νουν υψηλής ποιότητας προϊόντα που εκτός των χρωματικών συνθέσεων, άψογης 
επιφάνειας που δημιουργούν, αλλά και αποδόσεων, συνεισφέρουν ταυτόχρονα και 
στην Υγιεινή Ατμόσφαιρα. 

Για πρώτη φορά στο ξενοδοχείο σας από την  
Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων KRAFT PAINTS.

Η KRAFT Paints είναι ο πρώτος κατασκευαστής χρωμάτων στην Ελλάδα 
που προέβη οικειοθελώς σε ανάλυση των εκπομπών, που προκύπτουν 
μετά την βαφή επιφανειών τοιχοποιίας, επιβεβαιώνοντας, διασφαλί-
ζοντας και πιστοποιώντας την ποιότητα των προϊόντων αυτών, μέσω 
των πανευρωπαϊκά φημισμένων και αποδεκτών σημάτων «Indoor Air 
Comfort®» και «Indoor Air Comfort GOLD®», ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα προϊόντα δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία. 

Η πιστοποίηση γίνεται σε συνεργασία με τον Eurofins, τον κορυφαίο οργανισμό στον 
τομέα των μετρήσεων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) με περισσότερα 
από 23.000 άτομα προσωπικό και με συλλογική εμπειρία 30 ετών. Συγκεκριμένα οι 
πιστοποιήσεις του Eurofins Indoor Air Comfort® και Indoor Air Comfort GOLD® παρέ-
χουν τη διασφάλιση ότι όλα τα κριτήρια υγείας για τις εκπομπές VOC των προϊόντων 
βαφής, πληρούνται επαρκώς.

Είναι εθελοντικά σύμβολα, δέσμευσης ενός κατασκευαστή για την ποιότητα του προϊό-
ντος και τη συμβολή του σε ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον.

Σχεδιασμός από τον Αρχιτέκτονα  
& Υλοποίηση από τον Κατασκευαστή  
με βάση την Υγιεινή Ατμόσφαιρα του Ξενοδοχείου
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INDOOR

Master: Πλαστικό ματ χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, κα-
τάλληλο για εσωτερική χρήση (σε τοίχο, γυψοσανίδα).
Απόδοση: 12 - 14m²/L. Φινίρισμα: Matt.

Master Eco: Οικολογικό πλαστικό ματ χρώμα εξαιρετι-
κής ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση (σε τοίχο,  
γυψοσανίδα). Απόδοση: 9 - 14m²/L. Φινίρισμα: Matt.

Master Easy Clean: Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών 
για εύκολο καθάρισμα, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Απόδοση: 12 - 16m²/L. Φινίρισμα: Semi matt.

Master Hydrocontrol: Αντιμηκυτιακό πλαστικό χρώμα 
εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για χώρους με έντονη 
υγρασία όπως μπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια.
Απόδοση: 8 - 10m²/L. Φινίρισμα: Ultra matt.

Master Clean Air: Χρώμα ενεργής επιφάνειας, εξαιρετι-
κής ποιότητας, κατάλληλο για ταβάνια.
Απόδοση: 8 - 10m²/L. Φινίρισμα: Matt.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ

1. Dolce Attica, 
Riviera.

2. Santa Marina, 
Μύκονος.

3. Aria Estate, 
Μάνη.
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Το εξωτερικό βάψιμο της ξενοδοχειακής εγκατάστασης αποτελεί επέν-
δυση για το κτίριο, καθώς είναι μία πολύ σημαντική τεχνική εργασία 
για την ανανέωση και ετήσια συντήρησή του.

Με το βάψιμο των εξωτερικών τοίχων το ξενοδοχείο αποκτά μία νέα 
αισθητική, υψηλή προστασία από ηλιοφάνεια και υγρασία αλλά και 
αντοχή από τις ετήσιες καταπονήσεις. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου τις περισσότερες ημέρες του χρόνου 
έχουμε ηλιοφάνεια, το βάψιμο των εξωτερικών τοίχων είναι απαραί-
τητο και επιβάλλεται προκειμένου το κτίριο να φαίνεται όμορφο, φρε-
σκαρισμένο και να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Η καινοτόμα σειρά χρωμάτων εξωτερικής χρήσης  
4 SEASONS της KRAFT Paints, εξελιγμένης τεχνο-
λογίας των ψυχρών υλικών περιλαμβάνει προϊόντα 
(όπως ακρυλικά, ελαστομερή και σιλικονούχα) που προσφέρουν μεγα-
λύτερη αντοχή, υψηλή προστασία, αντοχή σε σκόνη και ρύπους, μόνω-
ση και προστασία από βροχή και υγρασία, εξαιρετική αδιαβροχοποίηση 
και υψηλή διαπνοή.

Η τεχνολογία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της εταιρείας έχει  
ως αποτέλεσμα την δημιουργία του χρωματολόγιου REFLECTIVE 
COLLECTION με μοναδικές αποχρώσεις ανεξίτηλες στην ηλιακή ακτι-
νοβολία (F) καθώς και με την υψηλότερη τιμή ανακλαστικότητας της 
ηλιακής ακτινοβολίας - TSR (Total Solar Reflectance) - μειώνοντας 
έτσι την θερμοκρασία των εσωτερικών τοίχων και βελτιώνοντας την 
ενεργειακή κατανάλωση.

Η τιμή της ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία TSR (Total Solar 
Reflectance), για κάθε μία απόχρωση ξεχωριστά, έχει μετρηθεί από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με τα διεθνώς πιστοποι-
ημένα πρότυπα μέτρησης.
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1. Ramada Attica 
Riviera, Μάτι.

2. Blue Sand, 
Φολέγανδρος.

3. Gennadi Grand 
Resort, Ρόδος.

4. Wyndham Poseidon 
Resort, Λουτράκι.

5. Gennadi Grand 
Resort, Ρόδος.
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4 Seasons ACRYLIC: 100% Ακρυλικό χρώ-
μα εξαιρετικής ποιότητας με υψηλές αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή) και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, προσφέροντας με-
γάλη διάρκεια ζωής στο κτίριο. 
Απόδοση: 11 - 13m²/L. Φινίρισμα: Matt.

4 Seasons ELASTIC: Υψηλής ποιότητας ελαστο-
μερές μονωτικό & χρώμα που καλύπτει τέλεια 
μικρορωγμές και τριχοειδή. Προσφέρει εξαιρε-
τικά μεγάλη ελαστικότητα ακόμη και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (από -200C έως 800C).
Απόδοση: 11 - 13m²/L. Φινίρισμα: Matt.

4 Seasons WATERPROOF: Υψηλής ποιότη-
τας σιλικονούχο χρώμα το οποίο εμποδίζει τη 
διείσδυση της εξωτερικής υγρασίας και του 
νερού της βροχής μέσα στον τοίχο, προσφέ-
ροντας μακροχρόνια προστασία της εξωτερι-
κής επιφάνειας του κτιρίου.
Απόδοση: 8 - 10m²/L. Φινίρισμα: Matt.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ
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Ποιο ρόλο διαδραματίζει και τι καλύπτει  
η πιστοποιημένη εξωτερική θερμομόνω-
ση για τον Ξενοδόχο

Ο συνδυασμός της KRAFT Paints και του πιστοποι-

ημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 

BIOCLIMA αποτελούν μια ιδιαίτερα σύγχρονη και 

τεχνολογικά άρτια λύση για τον Ξενοδόχο, Αρχιτέ-

κτονα, Κατασκευαστή και Διακοσμητή.

Τα ακατάλληλα για το κλίμα μας και επομένως ενερ-

γοβόρα κτίρια προβληματίζουν τους αρχιτέκτονες. 

Το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας είναι η εξοι-

κονόμηση ενέργειας, ειδικά στον κτιριακό τομέα, 

ο οποίος ευθύνεται για το 40% της συνολικής κα-

τανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ο 

σύγχρονος αρχιτέκτονας καλείται να σχεδιάζει σε 

αρμονία με το τοπικό κλίμα, να αναζητά τις κατάλ-

ληλες λύσεις ώστε να επιτύχει την ισορροπία ανά-

μεσα: α) στο σχεδιασμό του κτιριακού κελύφους και 

της κατασκευής, β) στο κλίμα και την τοποθεσία του 

οικοπέδου και γ) στον τρόπο και τον ρυθμό ζωής 

των χρηστών. Οι νέες τεχνολογίες και τα νέα πιστο-

ποιημένα υλικά μας δίνουν πλέον σημαντικές δυ-

νατότητες διαμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους 

του κτιρίου, την προστασία του από τα καιρικά φαι-

νόμενα με σύγχρονα υλικά θερμομόνωσης. 

Άμεση κάλυψη αναγκών 

Με πληθώρα υλοποιημένων ιδιωτικών και ξενοδο-

χειακών έργων (HO.RE.CA) πανελλαδικά, είμαστε 

στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε, εκπαιδεύ-

σουμε και αποστείλουμε τα προϊόντα μας μέσω του 

πανελλαδικού Δικτύου συνεργατών μας σε οτιδήπο-

τε είναι αναγκαίο για την κάλυψη ενός έργου.

Το ξενοδοχείο έχει επιλογές

Η ολοκληρωμένη οικογένεια συστημάτων ενεργει-

ακής αναβάθμισης BIOCLIMA προσφέρει την πιο 

ολοκληρωμένη σειρά πιστοποιημένων συστημά-

των εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMA Τotal με 92  

πιστοποιημένους συνδυασμούς υλικών ως σύστη-

μα, με ευρωπαϊκή πιστοποίηση κατά ETAG004 (αρ. 

ΕΤΑ 10/0122).

BIOCLIMA 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Αποτέλεσμα όλων αυτών,  
η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πελατών σας 
και η ενεργειακή αναβάθμιση του ξενοδοχείου σας.

1
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1 Flexopor EPS200: 
Λευκή διογκωμένη  
πολυστερίνη

2+4 Strong Bond**  
ή Total Bond**  
(χωρίς Plaster 
Primer)

3 Strong Net:  
Αντιαλκαλικό  
υαλόπλεγμα  
165 gr/m2

5 Plaster Primer:  
Ακρυλικό  
υπόστρωμα  
αδιαβροχοποίησης  
& πρόσφυσης

6 Τελικό Οργανικό 
Επίχρισμα*

1 XPS GF ETICS: 
Εξηλασμένη  
πολυστερίνη

2+4 Strong Bond**  
ή Total Bond**  
(χωρίς Plaster 
Primer)

3 Strong Net:  
Αντιαλκαλικό  
υαλόπλεγμα  
165 gr/m2

5 Plaster Primer:  
Ακρυλικό  
υπόστρωμα  
αδιαβροχοποίησης  
& πρόσφυσης

6 Τελικό Οργανικό 
Επίχρισμα*

1 GEO BP-021:  
Πετροβάμβακας

2+4 Strong Bond: 
Ινοπλισμένο  
τσιμεντοειδές  
βασικό επίχρισμα

3 Strong Net:  
Αντιαλκαλικό  
υαλόπλεγμα  
165 gr/m2

5 Plaster Primer:  
Ακρυλικό  
υπόστρωμα  
αδιαβροχοποίησης  
& πρόσφυσης

6 Τελικό Οργανικό 
Επίχρισμα*

1 Νeopor EPS200: 
Γραφιτούχα  
διογκωμένη  
πολυστερίνη

2+4 Strong Bond:  
Ινοπλισμένο  
τσιμεντοειδές  
βασικό επίχρισμα

3 Strong Net:  
Αντιαλκαλικό  
υαλόπλεγμα  
165 gr/m2

5 Τελικό Οργανικό 
Επίχρισμα*

1 1 11

2 2 22
3 3 33

4 4 44

5 5 55
6 6 6

Clima Total 
EPS

Clima Total  
EPS GREY

Clima Total  
XPS

Clima Total  
MINERAL WOOL

31



2

3



Η προσπάθεια ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος καθ’όλη την διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ξε-

νοδοχειακές μονάδες, αλλά και τις νεόκτιστες, επιτάσσουν λύσεις προσαρμοσμένες στην εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες 

υποβοηθούν τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, αλλά και παράλληλα στην δημιουργία υγιεινού - πράσινου περιβάλλοντος. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η KRAFT Paints παρέχει ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούμενο από διπλωματούχους μηχα-

νικούς και τεχνικούς εφαρμογών, του οποίου σκοπός είναι η άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφε-

ρόμενο, προσφέροντας τεχνογνωσία και τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Οι μηχανικοί της εταιρείας 

μας είναι σε θέση να επισκεφθούν τους χώρους στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη τεχνικών συμβουλών.

Η KRAFT Paints δύναται να βοηθήσει και να καθοδηγήσει με συμβουλές στη διακόσμηση ξενοδοχειακών εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων, με επιλογή αποχρώσεων βάσει επιμέλειας αρχιτεκτονικών μελετών καθώς και με συμβουλές στην 

επίβλεψη του έργου, στην εκτέλεση ανακατασκευών, αναπαλαιώσεων και νέων οικοδομών.

Υποστήριξη & Πλεονεκτήματα για τα Ξενοδοχεία 
Πλήρης Υποστήριξη με:
• Εξειδικευμένη ομάδα Τεχνικών Συμβούλων  

KRAFT Paints / BIOCLIMA.

• On demand λύσεις για μικρά ή μεγαλύτερα  

τεχνικά θέματα.

• Εκπαίδευση και σεμινάρια στο χώρο  

του Αρχιτέκτονα σε αποχρώσεις, προϊόντα,  

συστημάτων θερμομόνωσης.

• Γκάμα τεχνολογικά προηγμένων  

αρχιτεκτονικών χρωμάτων.

• Βεντάλιες αποχρώσεων και χρωματολόγια  

με μοναδικές αποχρώσεις που δεν μπορούν  

να απομιμηθούν διατηρώντας τα ίδια τεχνικά  

χαρακτηριστικά λόγω των εξειδικευμένων  

χρωστικών νέας τεχνολογίας  

και υψηλής συγκέντρωσης.

• Σύγχρονο σύστημα χρωματισμού με σημεία κάλυψης 

πανελλαδικά μέσω του Δικτύου συνεργατών μας.

• Πιστοποιήσεις προϊόντων από αναγνωρισμένους  

Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς.

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

• Καθοδήγηση κατά τη διάρκεια του έργου.

• Προϊόντα Energy Save.

Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών
Ως συνεργάτες των αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και μελετητικών γραφείων, το δίκτυο συνεργατών μας προτείνει μονα-

δικές, δημιουργικές και ανθεκτικές στο χρόνο χρωματικές συνθέσεις με υψηλά αισθητικά κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, το 

τμήμα συστήματος χρωματισμού διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και επεξεργάζεται όλες τις προτάσεις σε συνεργασία μαζί σας.

1. ELECTRA METROPOLIS, Αθήνα.

2 & 3. SANI DUNES, Χαλκιδική.
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Η εμφάνιση ρηγματώσεων στις εξωτερικές όψεις υφιστα-
μένων κτιρίων είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο 
που συναντάμε κυρίως εξ' αιτίας μεγάλων και έντονων 
κλιματολογικών μεταβολών αλλά και αδύναμων τελικών 
υποστρωμάτων και τελικών στρώσεων σε παλιά κτίρια. 
Αναφερόμαστε σε ρηγματώσεις που δεν επηρεάζουν την 
φέρουσα ικανότητα των κτιρίων τριχοειδούς η παρόμοια 
μορφής και μεγέθους που με την πάροδο του χρόνου μπο-
ρούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στην 
εξωτερική όψη του κτιρίου (αισθητικά προβλήματα) όσο 
και εσωτερικά αφού εξ αιτίας της εμφάνισης ρωγμών η δί-
οδος της υγρασίας προς το εσωτερικό γίνεται ευκολότερη.

Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων με δεδομένη την 
εμφάνιση μεγάλου αριθμού ρωγμών σε όλη την επιφά-

νεια του κτιρίου μπορεί να γίνει τοπικά με βραχυχρόνια 
αποτελεσματικότητα αλλά και συνολικά με μεγαλύτερης 
διάρκειας αποτελέσματα.

Ακόμα δε πιο σημαντική είναι η λύση συστημάτων τα 
οποία συνδυάζουν και αισθητική αναβάθμιση των όψεων 
αφού δίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και λύση μεγάλης δι-
άρκειας στο χρόνο.

Η KRAFT Paints έχει αναπτύξει 2 βασικά συστήματα 
αντιρηγματικής προστασίας, πολύ υψηλής ελαστικότη-
τας, μικρού πάχους και υψηλής αισθητικής προσαρμο-
ζόμενα στις απαιτήσεις τόσο της τεχνικής λύσης όσο και 
της αισθητικής αναβάθμισης.

Α. Ανόργανο σύστημα με βάση το υλικό βασικής στρώσης αποτελούμενη από:
1. Υλικό τσιμεντοειδούς βάσης STRONG BOND οπλισμένο 

στην μάζα του με το αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες 
STRONG NET και τελική στρώση αποτελούμενη από: 

2. Χαλαζιακό αστάρι ακρυλικής βάσης PLASTER PRIMER. 

3. Τελικό ελαστομερές επίχρισμα οργανικής βάσης είτε 

ακρυλικό (FLEXOPLASTER ή ACRYLIC PLASTER) σε 

μεγάλη ποικιλία κοκκομετριών (0,8-1-1,5-2-2,5χιλ) και 

χρωμάτων από τις βεντάλιες της KRAFT Paints είτε σιλι-

κονούχο (WATER PROOF PLASTER) σε αντίστοιχη ποι-

κιλία χρωμάτων και κοκκομετριών (0,8-1,1,5-2-2,5).

Β. Οργανικό σύστημα με βάση το υλικό βασικής στρώσης αποτελούμενη από:
1. Οργανικής βάσης και πολύ υψηλής ελαστομέρειας και 

μηχανικών καταπονήσεων TOTAL BOND οπλισμένο 
στην μάζα του με το αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες 
STRONG NET.

2. Τελικό ελαστομερές επίχρισμα οργανικής βάσης είτε 

ακρυλικό (FLEXOPLASTER ή ACRYLIC PLASTER) σε 
μεγάλη ποικιλία κοκκομετριών (0,8-1-1,5-2-2,5χιλ) και 
χρωμάτων από τις βεντάλιες της KRAFT Paints είτε σιλι-
κονούχο (WATER PROOF PLASTER) σε αντίστοιχη ποι-
κιλία χρωμάτων και κοκκομετριών (0,8-1,1,5-2-2,5).

Ιδανικό για κτίρια με απαιτήσεις μεγάλης ελαστικότητας, μεγάλης δυνατότητας διαπνοής (ξενοδοχεία πόλης).

Ιδανικό για εφαρμογές πολύ υψηλών απαιτήσεων σε ελαστικότητα και μηχανικών  
καταπονήσεων (παραθαλάσσια ξενοδοχεία).
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Η ταράτσα ή το δώμα ενός κτιρίου και ειδικότερα ξενο-
δοχείου είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία πολύ 
μεγάλης σημασίας για τη λειτουργία του κτιρίου. Η θω-
ράκιση της έναντι της παρουσίας και της διείσδυσης της 

υγρασίας είναι εξαιρετικά αναγκαία για την οποιαδήποτε 
αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, τόσο στον φέροντα 
οργανισμό του κτιρίου σας όσο και στο εσωτερικό, με πα-
ρεπόμενα τόσο αισθητικής όσο και υγιεινής, προβλήματα.
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HYDROGUARD
ELASTIC

TOTAL PROOF  
PU HYBRID

TOTAL PROOF 
PU-S

TOTAL PROOF 
PU-AQUA

TOTAL PROOF 
TOP COAT

ΕΦ
ΑΡ
ΜΟ

ΓΗ

ΙΣΧΥΡΗ  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ,
ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΧΑΜΗΛΗ  
ΟΣΜΗ ■ ■ ■ ■ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΓΡΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ
ΠΑΧΗ, ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΚΛΠ ■ ■ ■ ■ ■

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ■ ■ ■ ■ 

ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ■ ■ 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ■ ■ ■ ■ 

ΧΡ
ΗΣ
Η

ΜΕΓΑΛΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ■ ■ ■ ■ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ 
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΤΟΥΣ
ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΑΝΤΟΧΗ  
ΣΤΟ UV ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ANTOXH ΣΤΟ  
ΛΕΚΙΑΣΜΑ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΥΨΗΛΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΣΥ
ΝΤ
ΗΡ
ΗΣ
Η ΕΥΚΟΛΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ΕΥΚΟΛΗ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Ο σχεδιασμός της ταράτσας θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από μια αξιόπιστη λύση, 
όσον αφορά την επιλογή του συστήματος υγρομόνωσης, την δυνατότητα γρήγορης 
απορροής αλλά και να περιορίζει την πιθανότητα παρουσίας υγρασίας (λιμνάζοντα 
ύδατα) δημιουργούνται προβλήματα. 

Η υγρομόνωση της ταράτσας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συ-
νεργεία με αξιόπιστα συστήματα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 
λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα τις κλιματολογικές αλλά και τις 
θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και την χρήση του 
δώματος του κτιρίου (μεγάλης / μικρής / περιορισμένης βατότητας).

Η KRAFT Paints έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα πιστοποιημένα συστήματα υγρομόνω-
σης ταρατσών, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις οποιεσδήποτε 
τεχνοοικονομικές απαιτήσεις. 

Η καινοτόμα σειρά λύσεων υγρομόνωσης TOTAL PROOF της 
KRAFT, περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα πολυουρεθανικής 
βάσης, υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής:

Total Proof PU Hybrid: Η εξαιρετική, υβριδική και εύκολη στην εφαρμογή λύση. Υψη-
λής ποιότητας, υβριδικό, στεγανωτικό ταρατσών, μεγάλης ελαστικότητας. 
Κατανάλωση: 0,8 - 1,2 L/m². Αποχρώσεις: Λευκό / Κεραμιδί.

Total Proof PU Aqua: Η καινοτόμα λύση στεγάνωσης, πολυουρεθανικής, βάσεως νε-
ρού. Η νέα εξαιρετική λύση στεγανοποίησης με πολυουρεθάνη, βάσεως νερού, κατάλ-
ληλη για επιφάνειες με συχνή χρήση.
Κατανάλωση: 1,2 - 1,5 kg/m². Απόχρωση: Λευκό.

Total Proof PU - S: Η δοκιμασμένη και πιστοποιημένη λύση στεγάνωσης. Η δοκιμα-
σμένη λύση πολυουρεθάνης διαλύτου, πιστοποιημένη από τον ΕΟΤΑ για 25 έτη.
Κατανάλωση: 1,2 - 1,5 kg/m². Απόχρωση: Λευκό.

Total Proof Top Coat: H ευέλικτη και απόλυτη στεγανωτική προστασία. Η νέα μέθοδος 
στεγανοποίησης με ειδικά τροποποιημένη πολυουρεθάνη χωρίς διαλύτες, με όλα τα 
πλεονεκτήματα των συμβατικών λύσεων στεγάνωσης.
Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m² ή 0,1 - 0,15 kg/m² ως μεμβράνη προστασίας του PU-S.
Απόχρωση: Λευκό.

Hydroguard Elastic: Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών με υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών (Hydroguard One 40 & Hydroguard 
Elastic), υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με ακρυλικά πολυμερή, κατάλληλο για στε-
γανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, πέτρα ή τούβλο. 
Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m². Αποχρώσεις: Λευκό / Γκρι.
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Από τις πιο ευαίσθητες περιοχές και συγχρόνως κρίσιμες και δύσκολες στην αντιμετώπιση τους, κυρί-
ως δε σε περιπτώσεις επισκευής εκ των υστέρων, είναι η εξωτερική πλευρά των υπογείων (και άλλων 
κατακόρυφων επιφανειών όπως, δεξαμενές πόσιμου νερού) περιοχές που έρχονται άμεσα σε επαφή 
με το έδαφος και πολλές φορές με την έντονη παρουσία υδροφόρου ορίζοντα αλλά και την καταπόνηση 
από πιθανές έντονες βροχοπτώσεις αλλά και μηχανικές καταπονήσεις από το έδαφος.

Η πρόληψη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και η καλύτερη θεραπεία με δεδομένη τη δύσκολη αντι-
μετώπιση προβλημάτων είτε από το εσωτερικό είτε από εξωτερικά, έχοντας αυξημένο βαθμό δυσκολί-
ας και αποτελεσματικότητας.

Πολύ σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή του συστήματος είναι η διάρκεια, η αντοχή σε μηχανικές 
καταπονήσεις, η συμβατότητα του συστήματος με οπλισμένο σκυρόδεμα, η συμπεριφορά σε υδροστα-
τικές πιέσεις, η ευκολία εφαρμογής, η ελαστικότητα, η διαπνοή, η καταλληλότητα σε εφαρμογές για 
πόσιμο νερό.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα υγρομόνωσης τσιμεντοειδούς βάσης HYDROGUARD (one, flex, elastic) 
ικανοποιούν τις πιο πάνω απαιτήσεις δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας μεγάλης χρονικής διάρ-
κειας για το οποιοδήποτε κτίριο με υψηλές απαιτήσεις τόσο εκ των προτέρων όσο και σε φάση εκ των 
υστέρων επισκευής.

Hydroguard Elastic: Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών (Hydroguard One 40 & 
Hydroguard Elastic), υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με ακρυλικά πολυμερή, κατάλληλο για στεγα-
νοποίηση κατακόρυψων επιφανειών και υπογείων. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα και αντοχή 
στην UV ακτινοβολία ενώ παρουσιάζει και υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Παρου-
σιάζει μηδενική απορρόφηση νερού και υψηλές μηχανικές αντοχές. Παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα 
και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στις συστολοδιαστολές του υποστρώματος. Συστήνεται 
η ενίσχυσή του με το αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού Hydroguard Net για την ενίσχυση της συνοχής της 
στεγανοποιητικής στρώσης.
Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης. Αποχρώσεις: Γκρι / Λευκό.
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•  Μεγάλη ποικιλία κοκκομετριών  

(0,4-0,6-0,8-1,-1,5-2,0-2,5mm).

•  Χιλιάδες αποχρώσεις από τις βεντάλιες 

KRAFT INSIRED COLLECTION και 

REFLECTIVE COLLECTION.

•  Πολύ μεγάλη αντοχή σε μηχανικές 

καταπονήσεις.

•  Εξαιρετική αντίσταση στην ανάπτυξη 

μυκήτων, άλγεων και μούχλας.

•  Εξαιρετική αντίσταση στην  

ανάπτυξη αλάτων.

•  Υψηλή υδροφοβικότητα.

•  Υψηλή διαπνοή.

•  Πολύ μεγάλη ελαστικότητα.

•  Πολύ μεγάλη αντίσταση στην τριβή.

•  Μεγάλη αντοχή στην γήρανση.

Η αισθητική αναβάθμιση των όψεων των ξενοδοχείων σε υπάρχοντα κτίρια, σε συνδυασμό με 
προστασία από το νερό αλλά και προστασία από μηχανικές και κλιματολογικές καταπονήσεις 
(σεισμός, υγρασία, μούχλα, συστολοδιαστολές εξ' αιτίας μεγάλου θερμοκρασιακού εύρους), 
αλλά και σε περιπτώσεις νέων κτιρίων είναι παράγοντας μεγάλης σημασίας δεδομένης της πολ-
λαπλότητας των απαιτήσεων.

Η KRAFT Paints έχει αναπτύξει συστήματα εξωτερικών έτοιμων επιχρισμάτων μεγάλης ποικιλί-
ας χρωματισμών (αξιοποιώντας τις βεντάλιες KRAFT INSPIRED COLLECTION και REFLECTIVE 
COLLECTION) αλλά και υψηλών μηχανικών αντοχών και αντίστασης στην υγρασία και στην ανά-
πτυξη μούχλας και αλάτων, κατάλληλα και προσαρμοσμένα στις μεγάλες διαφοροποιήσεις των 
απαιτήσεων της επικράτειας. Πρόσθετα η μεγάλη ποικιλία κοκκομετριών δίνει εξαιρετική ευελι-
ξία στην επιλογή της υφής του τελικού επιχρίσματος καλύπτοντας από τις πιο απαλές και ήπιες 
γραμμές έως πιο αδρές απαιτήσεις τελικών κάθετων επιφανειών.

Τα ακρυλικής βάσης συστήματα τελικών επιχρισμάτων FLEXO PLASTER και τα αντίστοιχα σι-
λικονούχας βάσης WATER PROOF PLASTER αλλά και τα ενεργειακής αναβάθμισης CLIMA 
COMFORT STUCCO προσφέρουν:
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Τα έγχρωμα διακοσμητικά επιχρίσματα, εμφάνι-
σης γρανίτη GRANITE είναι μία δημοφιλής λύση 
σε ξενοδοχεία και αποτελούν μία διαχρονική και 
εντυπωσιακή επιλογή. 

Εφαρμόζονται εξωτερικά και εσωτερικά σε φρά-
χτες, μπαλκόνια, χώρους υποδοχής, κοινόχρη-
στους χώρους, κουζίνες και μπάνια, σε διαμορ-
φώσεις κήπων, σε χώρους ευεξίας και χαλάρωσης 
όπως εσωτερική πισίνα, σάουνα, μασάζ.

To GRANITE είναι ένα διακοσμητικό επίχρισμα 
υψηλής αισθητικής, καθέτων επιφανειών και έχει 
τα εξής πλεονεκτήματα:

•  Εύκολη εφαρμογή σε όλα τα οικοδομικά υλικά 

όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,  

γυψοσανίδες και άλλα.

•  Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή  

στις καιρικές συνθήκες, σε τριβές  

και μηχανικές καταπονήσεις.

•  Προσφέρει προστασία μακράς  

διάρκειας και δεν επηρεάζεται  

από την UV ακτινοβολία.

•  Δεν έχει υψηλές απαιτήσεις  

συντήρησης.

•  Δημιουργεί ένα υψηλής αισθητικής  

και αξίας αποτέλεσμα.

•  Διατίθεται σε 20 επιλεγμένες  

αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΚΜ 470

ΚΜ 2007

ΚΜ 475

ΚΜ B61

ΚΜ 2027

ΚΜ 2011

ΚΜ 2004

ΚΜ 2003

ΚΜ 2001

ΚΜ 1012

ΚΜ 1016

ΚΜ 1006

ΚΜ 2028

ΚΜ B62

ΚΜ 2029

ΚΜ 2006

ΚΜ B29

ΚΜ 2008

ΚΜ 2005

ΚΜ 1009
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Η KRAFT Paints προσφέρει  
μία σειρά εποξειδικών προϊόντων  

άριστης ποιότητας με υψηλές προδιαγραφές  
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
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Το εποξειδικό σύστημα βαφής δύο συστατικών της KRAFT Paints είναι 
ιδανικό για χώρους πάρκινγκ, χώρους αποθήκευσης, συνεργεία αυτοκι-
νήτων, εργοστασιακούς χώρους κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφά-
νειες όπως τσιμέντο, μωσαϊκό και παλαιά εποξειδικά δάπεδα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος είναι:

• Αντοχή στις τριβές και στην κυκλοφορία παλετοφόρων.

• Εύκολος καθαρισμός. Το υλικό δεν διαθέτει πόρους 

και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων.

• Αντίσταση στην απορρόφηση λαδιών και υγρών.

• Δεν αναπτύσσεται σκόνη από τις τριβές του δαπέδου.

Εποξειδικό Χρώμα Διαλύτου: Εποξειδικής βάσης χρώμα διαλύτου προ-
στασίας δαπέδων πολύ υψηλών μηχανικών αντοχών και μεγάλης αντί-
στασης σε χημικά.
Απόδοση: 6 - 8m²/L. Αποχρώσεις: Λευκό / Γκρι Ral 7040.

Epoxy Aqua Paint: Εποξειδικής βάσης χρώμα νερού 2 συστατικών κα-
τάλληλο για προστασία δαπέδων σε εσωτερική χρήση. Παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη αντίσταση σε χημικά, εξαιρετική συμπεριφορά σε μηχανικές κατα-
πονήσεις και αντιολισθητικές ιδιότητες.
Απόδοση: 11 - 13m²/L. Χρωματίζεται.
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Παράγουμε προϊόντα  
κορυφαίας ποιότητας  

για την πισίνα και το νερό. 
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Τα εποξειδικά χρώματα νερού δύο συστατικών της 

KRAFT για πισίνες είναι μελετημένα για τις ελληνικές 

κλιματικές συνθήκες και κυρίως για τον ελληνικό ήλιο.

Προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή αντοχή καθώς και 

εξαιρετική αισθητική. Είναι το απολύτως καλύτερο 

χρώμα για τη βαφή της πισίνας σας.



Τα κύρια πλεονεκτήματα του εποξειδικού  
συστήματος βαφής είναι:

• Ευκολία εφαρμογής.

• Μεγάλη καλυπτικότητα.

• Υψηλή πρόσφυση.

• Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές.

• Άψογη αισθητική.

• Μεγάλη αντοχή στα χημικά.

• Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση.

• Εξαιρετική συμπεριφορά ενάντια στην ανάπτυξη  

βιολογικών / βακτηριακών εναποθέσεων και μυκήτων.

Pool Care: Ειδικής σύνθεσης ενός συστατικού χρώμα κατάλληλο για 
απευθείας βαφή σε πισίνες, σε επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα 
ή τσιμεντοκονία. Εξ' αιτίας της σύνθεσης του παρουσιάζει εξαιρετική 
συμπεριφορά στην UV ακτινοβολία και υψηλές αντοχές στην μόνιμη 
καταπόνηση νερού και στην ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών. 
Επίσης έχει άριστη συμπεριφορά στο χλώριο και στα χημικά που χρησι-
μοποιούνται στην συντήρηση των πισινών.
Απόδοση: 8 - 10m²/L. Αποχρώσεις: Λευκό / Γαλάζιο.

Pool Epoxy: Εποξειδικής βάσης χρώμα διαλύτου 2 συστατικών, εξαι-
ρετικής συμπεριφοράς σε χημικά, αντιηλιακά λάδια, θαλασσινό νερό 
κατάλληλο για πισίνες. Παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε μηχανικές κα-
ταπονήσεις και την τριβή.
Απόδοση: 6 - 8m²/L. Αποχρώσεις: Λευκό / Γαλάζιο.
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Το ξύλο είναι «ζωντανό υλικό» και συνδυάζεται 
υπέροχα τόσο στον εσωτερικό όσο και εξωτερι-
κό διάκοσμο του ξενοδοχείου δημιουργώντας τη 
δική του ζεστή και σπιτική ατμόσφαιρα. Όμως, 
σαν φυσικό υλικό που είναι, εκτίθεται σε ήλιο, 
βροχή ή χιόνια, άρα φθείρεται και χρειάζεται τη 
σωστή προστασία για να διατηρείται σε καλή κα-
τάσταση και να έχει ωραία εμφάνιση. 

Οι χώροι διαμονής του ξενοδοχείου απολαμβά-
νουν την προσοχή των επισκεπτών που περνούν 
αρκετές ώρες κατά την διαμονή τους και βλέπουν 
τα σημεία που έχουν συντηρηθεί σωστά.

Γενικά όλα τα ξύλα επηρεάζονται όταν εκτίθε-
νται σε υγρασία και UV ακτινοβολία. Η βροχή, 
η υγρασία και η διαρκής συστολή και διαστολή 
του ξύλου έχει σαν αποτέλεσμα το σκάσιμο στην 
επιφάνεια, την αύξηση της υγρασίας στο ξύλο και 
την είσοδο των καταστροφικών μυκήτων.
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Η KRAFT Paints σας προτείνει υψηλής ποιότητας βερνι-

κοχρώματα & βερνίκια ξύλου σε πανέμορφες αποχρώ-

σεις για να προστατέψετε τις κάθετες ξύλινες επιφάνειες 

και κατασκευές σας ώστε να απολαμβάνετε ένα υπέροχο 

αισθητικά αποτέλεσμα με:

• Βερνικόχρωμα & υπόστρωμα νερού.

• Βερνίκια εμποτισμού και διακοσμητικά  
βερνίκια νερού & διαλύτου.

• Συντηρητικό εμποτισμού διαλύτου. 

Wood Aqua: Οικολογική ακρυλική ριπολί-

νη πολυουρεθάνης, εξαιρετικής ποιότητας, 

κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφά-

νειες, όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα, κλπ. Διατί-

θεται σε λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσω 

του συστήματος χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR. 

Απόδοση: 8 - 12m²/L. Φινίρισμα: Gloss / Satin / Matt.

Velatoura Aqua: Οικολογικό υπόστρωμα 

βερνικοχρωμάτων, ιδανικό για την προε-

τοιμασία ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν 

με ριπολίνη. Επίσης εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε 

τοίχο, γυαλί και σκληρό PVC. Διατίθεται σε λευκό και σε 

απεριόριστες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρω-

ματισμού KRAFT INSPIRED COLOR.

Απόδοση: 8 - 10m²/L. 1. Aria Estate, Μάνη. / 2 & 3. Dolce Attica, Riviera.
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Wood Shield: Βερνίκι εμποτισμού, πολυουρε-

θάνης, νερού, υψηλής ποιότητας, ειδικά σχε-

διασμένο για την αποτελεσματική προστασία 

του ξύλο σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Εξασφαλίζει 

μακρόχρονη προστασία από την U.V ακτινοβολία, αναδει-

κνύοντας ταυτόχρονα την φυσική ομορφιά του ξύλου.

Διατίθεται σε άχρωμο & σε 11 έτοιμες αποχρώσεις ξύ-

λου σε σατινέ υφή.

Απόδοση: 14 - 16m²/L. Φινίρισμα: Satin.

Wood Style Aqua: Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι ξύ-

λου, υψηλής ποιότητας βάσεως νερού. Κατάλληλο για 

όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. 

Ξεχωρίζει για την μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συν-

θήκες και στο συχνό πλύσιμο.

Απόδοση: 14 - 16m²/L. Φινίρισμα: Gloss / Satin / Matt.

Wood Class: Βερνίκι εμποτισμού πολυουρε-

θάνης υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για κάθε 

εξωτερική και εσωτερική ξύλινη επιφάνεια. 

Παρέχει υψηλή προστασία από την U.V. ακτινοβολία, τη 

βροχή και την υγρασία. 

Διατίθεται σε άχρωμο & σε 8 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου 

σε σατινέ υφή.

Απόδοση: 14 - 16m²/L. Φινίρισμα: Satin.

Wood Style: Υψηλής ποιότητας, διακοσμητικό βερνίκι ξύ-

λου, πολυουρεθάνης. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές 

και εσωτερικές επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη διαύγειά του 

και την μεγάλη αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων.

Απόδοση: 14 - 16m²/L. Φινίρισμα: Gloss / Satin.

3
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Το μέταλλο είναι ένα διαχρονικό υλικό που 

αποτελεί ανερχόμενη μόδα για τη διακό-

σμηση των εξωτερικών και εσωτερικών 

χώρων στα ξενοδοχεία. 

Το μέταλλο έχει την ιδιότητα να γοητεύει 

τους επισκέπτες. Χρησιμοποιώντας το στη 

διακόσμηση του χώρου σας θα καταφέρετε 

να αναβαθμίσετε τον χώρο σας, να αναδεί-

ξετε και άλλα όμορφα στοιχεία του ξενοδο-

χείου σας αναλόγως με το που θα το τοπο-

θετήσετε και να το κάνετε να ξεχωρίσει στις 

προτιμήσεις των πελατών σας.
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Η υψηλής ποιότητας σειρά βερνικοχρωμάτων της KRAFT Paints προ-

σφέρει ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία, υψηλή πρόσφυση με μικρές 

ανάγκες συντήρησης και έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει τον χρόνο ζωής 

προστατεύοντας την μεταλλική επιφάνεια.

Hard Duko: Υψηλής ποιότητας, αλκυδικό, ακρυλικά τροποποιημένο ντου-

κόχρωμα διαλύτου. Mε αντισκωριακές ιδιότητες για μεταλλικές αλλά και 

ξύλινες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 

και έχει εξαιρετική πρόσφυση. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχη-

ματίζοντας ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές 

στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και 

τη ρύπανση.

Διατίθεται σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματι-

σμού KRAFT INSPIRED COLOR. 

Απόδοση: 12 - 15m²/L. Φινίρισμα: Gloss / Satine.

Hard & Gloss: Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. 

Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και στιλπνότητα και είναι ιδανικό για το βάψι-

μο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως 

κάγκελα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού 

προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι.

Διατίθεται σε λευκό & σε 38 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου.

Απόδοση: 14 - 16m²/L. Φινίρισμα: Gloss.

Metal 3in1: Υψηλής ποιότητας αντισκωριακό, αλκυδικό βερνικόχρωμα 

διαλύτου για μέταλλα. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες μεταλ-

λικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Με 

εξελιγμένη σύνθεση που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκου-

ριάς, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της.

Διατίθεται σε 38 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου, 15 σε γυαλιστερό, 

11 σε σφυρήλατο και 12 σε μεταλιζέ φινίρισμα.

Απόδοση: 7 - 9m²/L. Φινίρισμα: Gloss / Hammered / Metallized.

61





Η επισκευή των στοιχείων του φέροντα οργανισμού των κτιρίων είναι παράγοντας εξαιρε-
τικά σημαντικός στην στατική επάρκεια του κτιρίου αφ’ενός αλλά και στην λειτουργία του 
κτιρίου. Επισκευές οπλισμού, αποξήλωσης επιχρισμάτων (σοβάδων), ρηγματώσεων είναι 
από τις πιο συχνές περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη επιμέλεια.

Ανάλογα και με τις απαιτήσεις της ζημιάς θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιημένες τεχνικές 
λύσεις διαστασιολογημένες και κοστολογημένες.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα επισκευών της KRAFT Paints με υλικά τσιμεντοειδούς βάσης 
προσφέρουν εξαιρετικές αντοχές σε θλιπτικές και καμπτικές καταπονήσεις και ικανοποι-
ούν τις πιο πάνω αναφερθείσες περιπτώσεις επισκευής.

Strong Repair 84: Το υψηλών αντοχών Strong Repair 84 είναι ενός συστατικού γκρί θιξο-
τροπικό, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή, κατάλληλο για 
χρήση ως υλικό επισκευής και αποκατάστασης κατασκευών από σκυρόδεμα και κονιάμα-
τα μεγάλου πάχους. Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικές και εξωτερικές, οριζόντιες και 
κατακόρυφες επιφάνειες. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 στην κατηγορία 
αντοχής R4.
Κατανάλωση: 2 - 2,2 kg/m²/mm πάχους στρώσης. Απόχρωση: Γκρι.

Fine Repair: Υψηλών αντοχών, ενός συστατικού επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, 
τροποποιημένο με πολυμερή, κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση ως υλικό επι-
σκευής και ως τελική διακοσμητική επίστρωση. Χρωματίζεται, μπορεί να βαφεί απευθείας 
και είναι υδατοαπωθητικό. Δεν συρρικνώνεται και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
1504-3 στην κατηγορία αντοχής R3.
Κατανάλωση: 2 - 2,2 kg/m²/mm πάχους στρώσης. Αποχρώσεις: Γκρι / Λευκό.

Fast Repair 70: Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς λευκού χρώματος, εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης. Ινοπλισμένος, με ειδικά πρόσθετα και συνθετικά πολυμερή, για με-
γαλύτερη αντοχή. Ενδείκνυται για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, γρήγορες επισκευές 
σοβάδων και ειδικές διαμορφώσεις. Παράγεται σύμφωνα με το πρότυποEN 998-1.
Κατανάλωση: 1,2 kg/m²/mm πάχους στρώσης. Απόχρωση: Λευκό.
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Ο αρχιτέκτονας ή ο interior designer, εξετάζει το χρωματικό αποτέλεσμα κάθε 

στοιχείου της κατασκευής ενός ξενοδοχείου, από τα γήινα χρώματα πρωτο-

γενών δομικών υλικών όπως ξύλο, πέτρα, τούβλο και μάρμαρο, στην εκτε-

ταμένη ποικιλία χρωμάτων που διατίθενται για βαφές, πόρτες, παράθυρα κτλ.

Η επίδραση των αποχρώσεων εξαρτάται από τη θέση και το περιβάλλον τους, 

καθώς τα χρώματα δεν παρατηρούνται σχεδόν ποτέ μεμονωμένα. Η αντίληψη 

και η αντίδρασή μας σε μια απόχρωση θα αλλάξει εάν βρίσκεται στο εσωτερικό 

ή στο εξωτερικό ενός κτιρίου, είτε βρίσκεται σε μια οροφή, έναν τοίχο ή το 

πάτωμα και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού. 

Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών αποχρώσεων δεν πρέπει να αντιμετωπί-

ζονται ως τελικά αποτελέσματα από τον αρχιτέκτονα ή interior designer, αλλά 

να χρησιμοποιούνται περισσότερο ως σημείο εκκίνησης. Οι αρχιτέκτονες και 

διακοσμητές εναρμονίζουν ξενοδοχειακούς χώρους χρησιμοποιώντας υφές, 

αντικείμενα και σχέδια χρωμάτων που συνδυάζονται καλά μαζί με τις φυσικές 

αποχρώσεις του τοπίου. Αναζητούν φυσικούς συνδυασμούς χρωμάτων, φέρ-

νοντας τις αποχρώσεις της φύσης στον χώρο του κτιρίου, δημιουργώντας μία 

αέναη και αρμονική παρουσία αποχρώσεων. 

Ισορροπία, ηρεμία και περιβάλλον χαλάρωσης είναι τα κύρια σημεία που 

αναζητούμε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο!

H KRAFT Paints κατέχει μια μοναδική διάκριση: είναι 

ισότιμο μέλος του Nova Paint Club, ενός διεθνούς οργα-

νισμού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1983 και περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγα-

λύτερες μη-πολυεθνικές βιομηχανίες χρώματος παγκοσμίως. 
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INSPIRED  
COLLECTION
Aποτελείται από 1.720 αποχρώσεις και σας προσφέρει 
μία μοναδική συλλογή προτάσεων που επιτυγχάνουν ένα 
άριστο, αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε σας έργο.

Η βεντάλια, σχεδιάστηκε από εξειδικευμένους στο χρώμα 
διακοσμητές και αρχιτέκτονες σε συνεργασία με διεθνή 
οίκο του εξωτερικού ώστε να σας επιτρέπει εύκολα και 
γρήγορα να επιλέξετε το ιδανικό χρώμα για τον χώρο σας.

Η βεντάλια της KRAFT, η οποία αποτελεί το ιδανικό ερ-
γαλείο για τον ιδιώτη, τον επαγγελματία, τον διακοσμη-
τή, τον αρχιτέκτονα, χωρίζεται σε 6 οικογένειες: OFF 
WHITES, PASTELS, VIVIDS, NATURALS, TINTED 
NEUTRALS & GREYS.

REFLECTIVE  
COLLECTION
Οι αποχρώσεις της REFLECTIVE COLLECTION για εξω-
τερικές επιφάνειες, προσφέρουν απαράμιλλη προστασία 
και αντοχή στον χρόνο και τέλος, συμβάλλουν σε μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ύστερα από πολυετείς μελέτες με αρχιτέκτονες και interior 
designers, τα 185 χρώματα της βεντάλιας REFLECTIVE 
COLLECTION σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν τη 
δυνατή ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας τη θερμοκρασία 
των εξωτερικών τοίχων που εκτίθενται στον ήλιο, βελ-
τιώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αναβαθμίζο-
ντας την εσωτερική άνεση των ενοίκων. Η τιμή της ανα-
κλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία TSR (Total Solar 
Reflectance) για κάθε μία απόχρωση ξεχωριστά, έχει με-
τρηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με 
τα διεθνώς πιστοποιημένα πρότυπα μέτρησης.



COLORS OF GREECE  
COLLECTION
Ζούμε & εμπνεόμαστε από χρώματα & αποχρώσεις που 
βλέπουμε παντού στην Ελλάδα. COLORS OF GREECE! 
Χρώματα που υμνούνται σε όλο τον κόσμο και που οι τα-
ξιδιώτες θα ήθελαν να πάρουν μαζί στις αποσκευές τους 
φεύγοντας από την Ελλάδα. Χρώματα ανεξάντλητα σε 
αποχρώσεις, συναισθήματα και ιστορίες. Χρώματα που 
δεν διαθέτει καμία άλλη εταιρεία χρωμάτων.

Το χρωματολόγιο COLORS OF GREECE COLLECTION σας 
προσφέρει μία εξαιρετική συλλογή με 164 μοναδικές 
αποχρώσεις εμπνευσμένες από την ιστορία, την κουλτού-
ρα, τον πολιτισμό και τη μοναδικότητα της ζωής στην Ελ-
λάδα και σας επιτρέπει εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε 
το ιδανικό χρώμα για το ξενοδοχείο σας.

RAL CLASSIC  
COLLECTION 

Στα περισσότερα προϊόντα της KRAFT Paints, μπορείτε να 
επιλέξετε το χρώμα που σας ταιριάζει από την βεντάλια 
χρωμάτων RAL CLASSIC COLLECTION.

Το RAL είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντιστοίχισης χρω-
μάτων το οποίο καθορίζει τις αποχρώσεις για τα αρχιτε-
κτονικά χρώματα.

Η βεντάλια RAL CLASSIC COLLECTION αποτελείται από 
213 RAL αποχρώσεις. Κάθε σελίδα περιέχει πέντε χρώ-
ματα, γεγονός που καθιστά την βεντάλια πολύ βολική και 
πρακτική.
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• Sani Dunes - Sani Resort - Κασσάνδρα Χαλκιδικής
• Louis Creta Princess Aquapark & Spa - Χανιά
• Mediterranee Hotel, Λάσση, Κεφαλονιά
• Atlantica Aegean Blue Resort - Ρόδος
• Dorm Urban Suites - Θεσσαλονίκη
• Imperial Plus Hotel - Θεσσαλονίκη
• Grand Port Suites - Θεσσαλονίκη
• Atlantica Marmari Beach - Κως
• Atlantica Marmari Palace - Κως
• Armonia Suites - Βουλιαγμένη
• Robinson Club Ierapetra - Κρήτη
• Blue Lagoon Resort - Κως
• Horizon Beach Resort - Κως
• Genadi Grand Resort - Ρόδος
• Acropol Hotel - Αθήνα
• Athenaeum Smart Hotel - Αθήνα
• Finas Hotel - Ρόδος
• Neptune Resort - Κως
• Aria Estate - Μάνη
• Τatoi Club - Αχαρνές
• San Stefano Hotel - Κέρκυρα
• Costa Navarino - Μεσσηνία
• Electra Metropolis - Αθήνα
• Wyndham Grand Athens - Αθήνα, Μεταξουργείο
• Wyndham Athens Residence, Αθήνα
• Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort

• Ammon Zeus Hotel - Χαλκιδική
• Royal Blue Hotel & Spa - Cyprus, Paphos
• Prime Κύπρος, κτίρια πολυτελών κατοικιών
• Ramada Loytraki Poseidon Resort - Αθήνα, Λουτράκι
• Ramada Attica Riviera - Μάτι Αττικής
• Dolce Attica Riviera - Βραυρώνα Αττικής
• K29 Hotel, Αγίου Κωνσταντίνου 29, Ομόνοια Αθήνα
• Athenaeum Palace Luxury Suites - Λ. Συγγρού
• Leto Hotel Mykonos
• Faros Κτίριο - Πειραιάς
• Αστεροσκοπείο Πεντέλης
• Αεροδρόμιο Πάρου
• Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
• Αεροδρόμιο Μυτιλήνης
• Αεροδρόμιο Ρόδου
•  Νοσοκομείο Καλαμάτας, 1ο ‘Πράσινο’ Νοσοκομείο 

της Ελλάδας
• Κτίριο ΟΤΕ - Κεραμεικός
• Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Κηφισιά, Αθήνα
• Πανεπιστήμιο Λάρισας, Κτίριο Βιοχημείας
• Σκλαβενίτης Κεντρικά Γραφεία - Περιστέρι
• Σχολικά κτήρια: Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής, Σχολείο Πεντέλη Αττικής, Σχολείο 
Μεταμόρφωση Αττικής κ.α.

Τα σύστηματα βαφών, εξωτερικής θερμομόνωσης και αντιρρηγματικής προστασίας BIOCLIMA της εταιρείας μας, τα έχουν 
εμπιστευθεί καταξιωμένοι κατασκευαστικοί οίκοι όπως, ΑΚΤΩΡ, JP AVAX, TERNA κ.α.,  και μελετητές για χρήση σε διάφορα 
κτήρια όπως σχολικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και σημαντικό ποσοστό ιδιωτών σε μονοκατοικίες, εξο-
χικά και πολυκατοικίες πανελλαδικά και στην Κύπρο. 

Η άψογη συνεργασία με Επαγγελματικά Συνεργεία έχει αποδείξει την εμπιστοσύνη στα υλικά και την ποιότητά τους.

Ενδεικτικά Έργα σε Ελλάδα και Κύπρο:
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LEED

Τα κτίρια έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

υγεία και την ευημερία των ανθρώπων 

και του πλανήτη. Τα κτίρια χρησιμοποιούν 

πόρους, δημιουργούν απόβλητα και είναι 

δαπανηρά για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Το 

πράσινο κτίριο είναι η πρακτική του σχεδιασμού, της κα-

τασκευής και της λειτουργίας κτιρίων για τη μεγιστοποίη-

ση της υγείας και της παραγωγικότητας των επιβατών, τη 

χρήση λιγότερων πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και 

τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη μείωση 

του κόστους κύκλου ζωής.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το LEED;

• Άμεση αναγνώριση για το κτίριό σας.

• Ταχύτερες τιμές εκμίσθωσης.

• Υψηλότερη αξία μεταπώλησης.

• Υγιέστερο εσωτερικό χώρο.

• Χαμηλότερη χρήση ενέργειας, νερού  
και άλλων πόρων.

• Καλύτερα για τους κατοίκους του κτιρίου,  
την κοινότητα και το περιβάλλον.

• Ενισχύει την επωνυμία σας και σας καθιερώνει  
ως ηγέτη στο πράσινο κτίριο.

Λύσεις για το σχεδιασμό την κατασκευή και τη συντήρηση 

πράσινων βιοκλιματικών κτιρίων σύμφωνα με τα κορυ-

φαία και αναγνωρισμένα προγράμματα LEED, BREEAM, 

WELL BUILDING.

• Προϊόντα που συνεισφέρουν  
στην Ποιότητα Εσωτερικού  
Περιβάλλοντος (ΠΕΠ).

• Προϊόντα που συνεισφέρουν  
στη θερμική άνεση.

• Προϊόντα με εξαιρετικά  
χαμηλές εκπομπές πτητικών  
οργανικών ενώσεων.

• Αναβάθμιση Ενεργειακής  
Απόδοσης των κτιρίων.



WELL Building 

Το WELL Building Standard® 
είναι ένα σύστημα βασισμένο 
σε επιδόσεις για τη μέτρηση, 
πιστοποίηση και παρακολού-
θηση των χαρακτηριστικών του δομημένου περιβάλλο-
ντος που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, 
μέσω του αέρα, του νερού, της τροφής, του φωτός, της 
φυσικής κατάστασης, της άνεσης και του νου.

Η WELL διοικείται από το Διεθνές Κτιριακό Ινστιτούτο 
WELL (IWBI), μια εταιρία δημοσίου συμφέροντος η απο-
στολή της οποίας είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγεί-
ας και ευημερίας μέσω του δομημένου περιβάλλοντος.

Η WELL βασίζεται σε ιατρικές έρευνες που εξετάζουν την 
διαμονή και την υγεία μας μέσα στα κτίρια όπου περνάμε 
περισσότερο από το 90 τοις εκατό της ζωής μας. Οι χώροι 
WELL Certified ™ και οι εξελίξεις πυρήνα και κελύφους 
WELL Compliant ™ μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία 
ενός δομημένου περιβάλλοντος που βελτιώνει τη διατροφή, 
τη φυσική κατάσταση, τη διάθεση και τα πρότυπα ύπνου.

Το WELL Building Standard® είναι πιστοποιημένο τρίτο 
από την εταιρεία Green Business Incorporation (GBCI), η 
οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα πιστοποίησης LEED και 
το επαγγελματικό πρόγραμμα πιστοποίησης LEED.

BREEAM

Το BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental 

Assessment Method) δημιουργήθηκε από τον οργανι-

σμό BRE της Αγγλίας και αποτελεί μια από τις πιο διαδε-

δομένες διεθνώς, μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγη-

σης και πιστοποίησης κτιρίων.

Πάνω από 2,200,000 κτίρια έχουν καταχωρηθεί διε-

θνώς προς πιστοποίηση και πάνω από 260,000 έχουν 

ήδη πιστοποιηθεί από το 1990 που δημιουργήθηκε η 

μέθοδος, έως σήμερα.

Το BREEAM αξιολογεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά 

του κτιρίου, με βάση τη μελέτη, την κατασκευή και τη 

λειτουργία του, εξετάζοντας με ολιστική προσέγγιση, 

μια σειρά από περιβαλλοντικούς παράγοντες:

• Ενέργεια

• Υλικά

• Μεταφορές

• Απορρίμματα

• Νερό 

• Χρήση γης  
& οικολογία 

• Ρύπανση

• Υγιεινή και άνεση, 

• Διαχείριση.
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