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4 ΤΟΜΕΙΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Noventa Paints
Συστήµατα Βαφής: Χρώµα - Βερνίκι - Τεχνοτροπίες

Noventa Etics
Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης ‘Οψεων

Noventa Electronics
Ηλεκτρονικά Συστήµατα Επικοινωνίας & Ασφάλειας

Noventa Acoustics
Ηχοαπορρόφηση – Βελτίωση Ακουστικής

Καλώσ ήρθατε
στη Noventa,

τον καλύτερο συνεργάτη σασ
για κάθε ανάγκη υλικών δοµικήσ
κατασκευήσ, ανακαίνισησ, ασφάλειασ
και εξοικονόµησησ ενέργειασ.
Είµαστε µια εµπορική εταιρεία, µε µεγάλη
τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε:
∆ιακοσµητικά και Οικοδοµικά Χρώµατα για
εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Χρώµατα Ειδικών Προδιαγραφών και Χρήσεων
(εποξειδικά, υδρυάλου, δαπέδων, νανοτεχνολογίασ,
αντιµετώπισησ προβληµάτων υγρασίασ ή
ρηγµάτωσησ, συντήρησησ διατηρητέων κτιρίων,
αντισκωριακά, µονωτικά).
Βιοµηχανικά χρώµατα για προστασία µεταλλικών
και άλλων δοµικών επιφανειών.
Χρώµατα Πυροπροστασίασ.
Έτοιµουσ προσ χρήση Τελικούσ Σοβάδεσ,
χρωµατισµένουσ σε πλήθοσ αποχρώσεων.
Ολοκληρωµένα Συστήµατα Εξωτερικήσ
Θερµοµόνωσησ.
∆ιακοσµητικά Επιχρίσµατα και Τεχνοτροπίεσ
(αποµίµηση σκουριάσ, µαρµάρου κλπ).
Ειδικά διακοσµητικά προφίλ για κορνίζεσ, κιονόκρανα,
φουρούσια, αψίδεσ, σκοτίεσ κλπ.
Πατητέσ Τσιµεντοκονίεσ εσωτερικήσ και εξωτερικήσ
χρήσησ.
Βερνίκια και προϊόντα περιποίησησ και προστασίασ
ξύλινων επιφανειών.
Ηλεκτρονικά Συστήµατα Επικοινωνίασ &
Ενδοσυνεννόησησ VoIP/ ενσύρµατα/ασύρµατα
και ειδικών εφαρµογών (όπωσ PA, Paging, Nurse
call) - Θυροτηλεοράσεισ & Θυροτηλέφωνα.
Συστήµατα Ασφαλείασ & Ελέγχου Πρόσβασησ –
Ωροµέτρησησ/ Χρονοπαρουσίασ και Ελέγχου
Περιπολίασ.
Συστήµατα Ηχοαπορρόφησησ - Βελτίωσησ
ακουστικήσ εσωτερικών χώρων.
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Λίγα λόγια για τα Brands µασ
Caparol:
Ηγέτης στον χώρο των χρωµάτων και της εξωτερικής θερµοµόνωσης στην Ευρώπη
Η Caparol αποτελεί µέλοσ του οµίλου DAW, που από το 1885 προωθεί την αειφόρο καινοτοµία
στο χώρο των χρωµάτων µε υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια ανθρώπων και
περιβάλλοντοσ. Εύκολα αναγνωρίσιµη µε σήµα το ελεφαντάκι, δραστηριοποιείται µε µεγάλη
επιτυχία σε περισσότερεσ από 30 χώρεσ διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών και προσφέρει
ενεργειακά αποδοτικέσ λύσεισ. Από το 1957 αναπτύσσει ολοκληρωµένα συστήµατα
θερµοµόνωσησ για κάθε εφαρµογή.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΜΕ,
ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ,
στην ελληνική και κυπριακή αγορά, µια πλούσια
γκάµα υλικών από γνωστά brands µε διεθνή καταξίωση
και αναγνώριση, που διαθέτουν τισ πιο αυστηρέσ
πιστοποιήσεισ και αξιολογήσεισ ποιότητασ.

V33:
No1 στα βερνίκια και προϊόντα περιποίησης ξύλου στην Γαλλία
Από την ίδρυσή του το 1957 µέχρι και σήµερα, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, ο όµιλοσ V33
παραµένει µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών χρωµάτων και προϊόντων περιποίησησ ξύλου στην
Ευρώπη. ∆ιαθέτει υπερσύγχρονεσ εγκαταστάσεισ και αναπτύσσει προϊόντα υψηλήσ ποιότητασ µε
υλικά φιλικά προσ τον χρήστη και το περιβάλλον.

Novacolor:
Τεχνοτροπίες µε Ιταλική φινέτσα
Στο κέντρο τησ πιο παραγωγικήσ περιοχήσ τησ Ιταλίασ από το 1982, µέλοσ του οµίλου San Marco
από το 2009. ∆ιεθνώσ γνωστή, αποτελεί σηµείο αναφοράσ για υψηλών απαιτήσεων
επαγγελµατικέσ εφαρµογέσ. Προσφέρει µια πλούσια γκάµα υλικών από διακοσµητικέσ
τεχνοτροπίεσ για σύγχρονουσ & κλασικούσ χώρουσ.

Tikkurila:
Συστήµατα βαφής σκανδιναβική ποιότητα µε έµφαση στον απόλυτο σεβασµό του
περιβάλλοντος
Με ιστορία που ξεκινά από το 1862 στη Φινλανδία, η TIKKURILA είναι σταθερά µια από τισ 10
µεγαλύτερεσ εταιρίεσ ανάπτυξησ και παραγωγήσ χρωµάτων στην Ευρώπη. ∆ιαθέτει πλήθοσ
εργοστασίων παραγωγήσ και εµπορική παρουσία σε περισσότερεσ από 40 χώρεσ σε όλο τον
κόσµο. Παράγει βιοµηχανικά και διακοσµητικά συστήµατα βαφήσ για κάθε επιφάνεια και χρήση.

Rustoleum:
Προϊόντα βαφής για εύκολη και γρήγορη συντήρηση
Μέλοσ του Αµερικανικού κολοσσού χηµικών προϊόντων RPM International, αποτελεί ένα από τα
γνωστότερα brand συστηµάτων βαφήσ παγκοσµίωσ. Με µεγάλη παράδοση στα αντισκωριακά
αστάρια και χρώµατα µεταλλικών επιφανειών, τα προϊόντα τησ χρησιµοποιούνται στα µεγαλύτερα
και πιο απαιτητικά έργα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα και στα Do-It-Yourself
προϊόντα µε πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και εύκολη εφαρµογή.

Protega:
Συστήµατα βαφής πυροπροστασίας ξύλινων & µεταλλικών κατασκευών, δοµικών και
άλλων επιφανειών
Η Protega Σουηδίασ ειδικεύεται στισ ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογικά λύσεων παθητικήσ
πυροπροστασίασ και αποτελεί µια από τισ πιο δυναµικέσ επιχειρήσεισ στην Ευρώπη. ∆ιαθέτει
µεγάλη γκάµα υλικών για την παθητική σφράγιση πυροδιαµερισµάτων, καθώσ και
αυτοδιογκούµενα χρώµατα για την προστασία δοµικών κατασκευών από τσιµέντο, µέταλλο ή
ακόµα και ξύλο.

Aiphone:
Το κορυφαίο και πιο αξιόπιστο εργοστάσιο παγκοσµίως στον χώρο του Intercom
Η ΑΙΡΗΟΝΕ ιδρύθηκε το 1948 στην πόλη Nagoya τησ Ιαπωνίασ. ∆ιαθέτει θυγατρικέσ εταιρείεσ σε
ΗΠΑ, Ευρώπη & Ασία και εξάγει τα προϊόντα τησ σε περισσότερεσ από 60 χώρεσ. Εφαρµόζει
σύστηµα ολικού ελέγχου ποιότητασ παραγωγήσ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει ούτε
µία ελαττωµατική συσκευή στην αγορά.

2Ν:
Πρωτοπόρος στον χώρο των IP Συστηµάτων Επικοινωνίας
Ιδρύθηκε το 1991 στην Πράγα. Σήµερα αποτελεί την κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρεία στον χώρο των
ICT Συστηµάτων Ασφάλειασ και αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσµο.
H πρωτοπορία των συστήµατα επικοινωνίασ τησ 2Ν έγκειται στο ότι δεν απαιτούν καµία νέα
υποδοµή καλωδίωσησ καθώσ συνδέονται και λειτουργούν µέσω δικτύου LAN και internet.

Roger:
Ραγδαία αναπτυσσόµενη στα συστήµατα access control
Ιδρύθηκε το 1991 την Πολωνία και διαθέτει τµήµα έρευνασ και ανάπτυξησ, στο οποίο
αναπτύσσονται τόσο τα υλικά και τα συστήµατα τησ, όσο και οι εφαρµογέσ (λογισµικό) για τον
έλεγχο τουσ.

Lahnau:
Αρχιτεκτονικά συστήµατα ηχοαπορρόφησης
Εξειδικευµένεσ λύσεισ & προϊοντα για τη βελτίωση τησ ηχητικήσ συµπεριφοράσ χώρων εργασίασ
και συνάθροισησ κοινού. Ηχοαπορροφητικέσ οροφέσ, επενδύσεισ τοίχων και αφρώδη υλικά που
ικανοποιούν κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.
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ΧΤΙΖΟΥΜΕ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ακούµε, συζητάµε,
κατανοούµε, προτείνουµε

Φιλοσοφία µας
να βλέπουµε κάθε έναν από τουσ
πελάτεσ µασ ωσ ένα ξεχωριστό και
µοναδικό συνεργάτη.
Μαζί του συζητάµε, κατανοούµε και αντιµετωπίζουµε
κάθε απλό ή σύνθετο ζήτηµα, δίνοντασ
την καταλληλότερη τεχνικά και οικονοµικά λύση.
Με τον τρόπο αυτό έχουµε καταφέρει να χτίσουµε
σχέσεισ εµπιστοσύνησ µε περισσότερα από
500 χρωµατοπωλεία τησ παραδοσιακήσ αγοράσ,
πολλά εξειδικευµένα σηµεία παραγωγήσ δοµικών
υλικών καθώσ και τα περισσότερα συνεργεία
εγκατάστασησ συστηµάτων ασφαλείασ
& ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Παράλληλα υποστηρίζουµε Μηχανικούσ, Τεχνικέσ
Εταιρείεσ, Εφαρµοστέσ και Εγκαταστάτεσ µε οδηγίεσ,
προδιαγραφέσ, εκπαίδευση και παρακολούθηση ώστε
να εξασφαλίζουµε την άρτια υλοποίηση κάθε έργου,
µικρού ή µεγάλου.

Κληρονοµιά µας
η τεχνογνωσία µε βαθιέσ ρίζεσ
Η ιστορική διαδροµή και η εµπειρία µασ στον χώρο
των χρωµάτων και των ηλεκτρονικών συστηµάτων,
ξεκινάει δύο γενιέσ προσ τα πίσω, σε βάθοσ
55 και πλέον χρόνων.

Χαρακτηριστικό µας
η διαρκήσ εξέλιξη & προσαρµογή
στισ ανάγκεσ του σήµερα και στισ προκλήσεισ του
αύριο.
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Υλικά και συστήµατά
µασ έχουν εφαρµοστεί
µε µεγάλη επιτυχία σε
πλήθοσ κατοικιών,
επαγγελµατικών χώρων
και έργων όπωσ:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
• Κατοικίεσ & οικιστικά συγκροτήµατα
Επαγγελµατικούσ & βιοµηχανικούσ χώρουσ

• Το Νέο Νοσοκοµείο Χαλκίδασ

• ∆ηµόσιεσ υπηρεσίεσ & Ιδρύµατα

• Το εµπορικό κέντρο Shopping Μall τησ Πάφου,
στην Κύπρο

• Ξενοδοχεία

• Τα ξενοδοχεία "Atlantica Aegean Blue" στη Ρόδο,
“Aldemar” στην Ηλεία, "Divani Caravel" στην Αθήνα
και “Domes of Elounda” στην Κρήτη
• Τη νέα Εθνική Λυρική Σκηνή του Ιδρύµατοσ
Σταύρου Νιάρχου
• Τα κτίρια τησ Τράπεζασ Πειραιώσ
• Τουσ σταθµούσ διοδίων τησ Αττικήσ Οδού

• Νοσοκοµεία & Στρατιωτικέσ Εγκαταστάσεισ
• Εργοτάξια & παραγωγικέσ µονάδεσ
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Η οµάδα µας
Αποτελείται από νέουσ, καταρτισµένουσ ανθρώπουσ
µε δηµιουργικό πνεύµα, φρέσκιεσ ιδέεσ και πάθοσ
για τη δουλειά τουσ.
Βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση πρωτοποριακών
λύσεων και συστηµάτων, µε γνώµονα πάντα
την ποιότητα, τισ ανάγκεσ των συνεργατών µασ
και τισ τάσεισ τησ αγοράσ.
Γνωρίζει καλά ότι µε ήθοσ και ειλικρινείσ
επαγγελµατικέσ σχέσεισ κάθε δυσκολία είναι δυνατό
να ξεπεραστεί.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
υψηλή τεχνολογία
σχέση ποιότητασ-αξίασ

Πιστεύουµε
ότι µόνο ενώνοντασ
τισ δυνάµεισ µασ
µε αξιόπιστουσ
συνεργάτεσ µπορούµε
να πάµε όλοι µαζί
πιο ψηλά.

εξυπηρέτηση
επιλεκτικό δίκτυο
συνεργατών

1

οµάδα

1

εταιρεία

4

τοµείς

1

ο N°
συνεργάτης
σας

εξειδίκευσης

