
“Χρώματα -
καταλύτες 
αειφορίας που 
πολλαπλασιάζουν 
τον χρόνο ζωής 
και προσθέτουν 
λειτουργικότητα 
στις επιφάνειες

   ”

vitex.gr

Η τεχνολογία των χρωμάτων για:

•  “Πράσινο” κτίριο

•  Ποιότητα εσωτερικού αέρα

•  Αντοχή και προστασία

•  Υγιεινή των επιφανειών



“Η περιβαλλοντική 
ευθύνη αποτελεί 
μια αυξανόμενη 
προτεραιότητα στον 
σχεδιασμό των 
προϊόντων αλλά και 
των κτιρίων

”
Προϊόντα που διαθέτουν 

ECO-EPD (Περιβαλλοντική 

Δήλωση προϊόντων 

για όλο τον κύκλο 

ζωής τους) έχουν 

αξιολογηθεί αναφορικά 

με τις περιβαλλοντικές 

τους επιπτώσεις από 

ανεξάρτητο αρμόδιο 

φορέα, προσφέροντας 

αντικειμενικές 

πληροφορίες σχετικά με 

το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωμα. 

Παράλληλα με το 

Σύστημα Αξιολόγησης 

“Πράσινων” Κτιρίων 

LEED v4.1, προωθούνται 

τεχνολογικές στρατηγικές 

με όφελος το περιβάλλον, 

την οικονομία, 

την υγεία και την 

κοινότητα μέσω μιας 

ολιστικής αξιολόγησης. 

Τα πιστοποιημένα 

οικολογικά προϊόντα, 

πληρούν κριτήρια για 

την ελαχιστοποίηση των 

επικίνδυνων ουσιών 

για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, των πτητικών 

οργανικών ενώσεων, ενώ 

έχουν καλή επίδοση.

vitex.gr



Με την πιστοποίηση

‘’Indoor Air Comfort 

Gold’’ του κορυφαίου 

οργανισμού ελέγχων 

και πιστοποιήσεων 

Eurofins Gold, 

τα χρώματα ικανοποιούν 

πλήρως τα πιο αυστηρά 

κριτήρια για τις εκπομπές 

VOC. 

Με τον ταυτόχρονο 

έλεγχο όχι μόνο των 

προϊόντων, αλλά και των 

συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας με έμφαση 

στην επιλογή πρώτων 

υλών, στον ποιοτικό

έλεγχο και στην 

παραγωγική διαδικασία, 

τα χρώματα συμβάλλουν 

σε ένα καθαρό και 

ασφαλές εσωτερικό 

περιβάλλον. 

Άτομα με προβλήματα 

αλλεργιών και άσθματος, 

ελαχιστοποιούν την 

έκθεσή τους σε 

αλλεργιογόνες ουσίες 

με τα πιστοποιημένα 

υποαλλεργικά  χρώματα 

από την British Allergy 

Foundation. 

“Οι επιπτώσεις στην 
υγεία μας και ιδιαίτερα 
στις ευαίσθητες ομάδες 
του πληθυσμού έχουν 
άμεση συσχέτιση 
με την κακή ποιότητα 
αέρα που αναπνέουμε 
στους εσωτερικούς 
χώρους

”
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“Η σύγχρονη εποχή 
προστάζει μέσω 
της Τεχνολογίας, 
επιφάνειες 
με ευκολία στον 
καθαρισμό τους και 
ταυτόχρονα μέγιστη 
αντοχή

”
H αντοχή στο συχνό 

πλύσιμο των χρωμάτων 

κατατάσσει τα χρώματα 

σε κατηγορίες, με την 

Class 1 να αποτελεί την 

υψηλότερης ποιότητας και 

με την μεγαλύτερη αντοχή 

στο συχνό πλύσιμο 

κατηγορία. 

Για αποχρώσεις που 

παραμένουν αναλλοίωτες 

καθώς και για δύσκολους 

λεκέδες, τη λύση 

αποτελούν τα χρώματα 

που φέρουν τη σήμανση 

Easy to Clean.

Η τριυβριδική 

νανοτεχνολογία 

συνδυάζει όλα τα 

πλεονεκτήματα των 

τεχνολογιών χρωμάτων 

υδρυάλου (silicate), 

ακρυλικών (acrylic) 

και σιλικονούχων 

(silicone) σε μία!

vitex.gr



“Η συνεισφορά της 
Τεχνολογίας χρωμάτων 
στη διατήρηση της 
υγιεινής των επιφανειών 
αποτελεί σύμμαχο 
της υγείας

”
Η πρωτοποριακή 

τεχνολογία VAIRO

συνεισφέρει στη 

δημιουργία ενός 

ασφαλέστερου 

περιβάλλοντος για 

όλους, αδρανοποιώντας 

ιούς και βακτήρια που 

ενοχοποιούνται για 

ενδονοσοκομειακές 

λοιμώξεις. 

Με περισσότερο 

από 99,9% αντιική και 

αντιβακτηριακή δράση 

στις βαμμένες 

επιφάνειες, προσφέρει 

αποδεδειγμένη 

εξουδετέρωση κατά του 

κορονοϊού SARS-CoV2. 

Αντιμικροβιακά ελεγμένα 

χρώματα που φέρουν 

τη σήμανση IMSL, 

αποτρέπουν τα μικρόβια 

(μύκητες, μούχλες 

κλπ.) να αναπτυχθούν 

στην επιφάνειά τους, 

συμβάλλοντας ακόμη 

στην επίτευξη καλύτερων 

συνθηκών υγιεινής 

και ασφάλειας σε  

πολυσύχναστους 

χώρους.
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Το σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης 

VitexTherm εφαρμόζεται 

σε παλαιές και νέες 

κατασκευές και αποτελεί 

κορυφαία επιλογή για 

ποιοτικό αποτέλεσμα 

και ανθεκτικότητα της 

κατασκευής, ενώ έχει 

σχεδιαστεί με τις πιο 

σύγχρονες προδιαγραφές 

και πιστοποιήσεις.

Η VITEX  έλαβε 

Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης FPC 

(Factory Production 

Control) το οποίο ισχύει 

για τα Σύνθετα Συστήματα 

Εξωτερικής Θερμομόνωσης 

(ETICS)  VITEXTHERM EPS 

και  VITEXTHERM MW. 

Αυτό το πιστοποιητικό 

βεβαιώνει ότι 

συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες απαιτήσεις 

της EAD 040083-00-

0404 και εφαρμόζονται 

όλες οι διατάξεις σχετικά 

με την αξιολόγηση και 

την επαλήθευση της 

σταθερότητας 

της απόδοσης που 

περιγράφονται στις ETA 

15/0148 και ETA 19/0180. 

Τα συστήματα VitexTherm 

συνοδεύονται από μια 

πλήρη γκάμα προϊόντων 

καλύπτοντας όλες 

τις κατασκευαστικές 

ιδιαιτερότητες και 

διασφαλίζοντας το άριστο 

τεχνικό αποτέλεσμα της 

εφαρμογής. To επίχρισμα 

Granikot Fire Resistant 

είναι πιστοποιημένο ως 

προς την ακαυστότητα - 

αντίδραση στη φωτιά με 

την κατηγοριοποίηση 

Α2-s1, d0. 

Συνεπώς εφαρμόζοντας 

το σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης 

VitexTherm διασφαλίζετε 

πως τα υλικά  έχουν 

δοκιμαστεί και ελεγχθεί 

και το τελικό αποτέλεσμα 

θα είναι αμετάβλητο στην 

πάροδο του χρόνου για 

τουλάχιστον 25 χρόνια.

vitextherm.gr

“VitexTherm - σύγχρονο 
σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης, 
προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες του τελικού 
καταναλωτή

”



 

“Υποστηρίζουμε
τη μελέτη και 
την κατασκευή 
έργων σε όλη 
την Ελλάδα

”

Η εξειδικευμένη Ομάδα 

Τεχνικών Συμβούλων της 

Vitex, αποτελούμενη από 

μηχανικούς με σημαντική 

πείρα στον κλάδο, 

υποστηρίζει τη μελέτη 

και την κατασκευή έργων 

σε όλη την Ελλάδα.

Σε συνεργασία με το 

πανελλαδικό δίκτυο 

συνεργατών Vitex, 

η Ομάδα Τεχνικών 

Συμβούλων Vitex 

παρέχει:

• Υποστήριξη σε ειδικά 

θέματα αποχρώσεων

• Ειδικές ανταγωνιστικές 

τιμές

• Ολοκληρωμένες και 

ποιοτικές λύσεις

• Τεχνογνωσία σε ποικίλα 

και απαιτητικά τμήματα 

του κατασκευαστικού 

κλάδου

vitex.gr



ECO EPD

Ecolabel 
Οικολογικό 

χρώμα

LEED
Σύστημα 

αξιολόγησης
“πράσινων” 

κτιρίων

Cool Paint
Ψυχρό 
χρώμα

CO2
Μειωμένες 
εκπομπές 

ρύπων CO2

Vitex with VAIRO Καινοτόμo πλαστικό χρώμα με βελουτέ ματ 
(eggshell) φινίρισμα με VAIRO Healthcare Technology

Vitex Care Eggshell Best-in-class πλαστικό βελουτέ ματ (eggshell)  χρώμα

Vitex Care Best-in-class πλαστικό ματ χρώμα

Vitex Classic Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Vitex Eco Κορυφαίας ποιότητας Οικολογικό πλαστικό χρώμα

Vito Eco Οικολογικό πλαστικό χρώμα

Vitex Kithcen & Bath Πλαστικό χρώμα για προστασία από μύκητες

Acrylan MAX Νανό-Ακρυλικό καινοτόμο χρώμα 
τριυβριδικής (TRIBRID) νανοτεχνολογίας

Acrylan 100% Aκρυλικό χρώμα

Acrylan Elastic Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα

Acrylan Silicon Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα

Acrylan Thermoblock Ακρυλικό χρώμα θερμικής προστασίας

Vito Acrylic Ακρυλικό χρώμα

HyRoof Hybrid PU Στεγανωτικό ταρατσών πολυουρεθάνης

Vitacryl Ελαστομερές μονωτικό ταρατσών

Vito Ταρατσών Ελαστομερές μονωτικό ταρατσών

Acrylan Unco Eco Οικολογικό σιλικονούχο μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού

Grip 360 Αστάρι Πολύ-πρόσφυσης Βάσεως Νερού

Blanco Eco Λευκό ακρυλικό οικολογικό αστάρι νερού

Aquavit Eco Οικολογική ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Velatura Eco Οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού

Lussolac Νερού Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

Floorguard Ακρυλικό χρώμα δαπέδων πολυουρεθάνης νερού

Heavy Metal Silicon Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

Heavy Metal Silicon Effect Γυαλιστερό σιλικονούχο ντουκόχρωμα 
υψηλών αντοχών με ανάγλυφη υφή

Heavy Metal Silicon Varnish Σιλικονούχο Βερνίκι Υψηλών Αντοχών

          

“ΠΡΑΣΙΝΟ” ΚΤΙΡΙΟΠΡΟΪΟΝΤΑ VITEX

Eurofins Gold, A+
Πολύ χαμηλές εκπομπές 

VOC στον εσωτερικό αέρα

Low Odour
Πρακτικά άοσμο 

χρώμα

Allergy UK
Υποαλλεργικό χρώμα 
πιστοποιημένο από το

British Allergy Foundation

Ευκολία 
καθαρισμού και 

αντοχή στην 
πλυσιμότητα

Class 1
Υψηλή αντοχή 

στο συχνό 
πλύσιμο

TRIBRYD
Τριυβριδική 

νανοτεχνολογία

HYBRID
Υβριδική 

τεχνολογία

SILICON
Σιλικονούχο 

προϊόν

VAIRO 
Healthcare 
Technology

IMSL
Μικροβιολογικά 
ελεγμένο χρώμα

Anti-Fungi
Αντιμυκητιακό 

χρώμα

EN 71-3
Χρώμα κατάλληλο 

για παιδικά 
παιχνίδια

          

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Βεντάλια
Global Exterior

Οι 160 ειδικά 

σχεδιασμένες 

αποχρώσεις  HD 

(High Durability) από 

ανόργανα χρωστικά της 

βεντάλιας Global Exterior 

προσφέρουν: 

• Ενισχυμένη αντοχή 

στην ηλιακή ακτινοβολία

και στις ακραίες καιρικές 

συνθήκες

• Αναλλοίωτες προσόψεις 

σε βάθος χρόνου

• Μοναδική ακρίβεια 

στην αναπαραγωγή κάθε 

απόχρωσης μέσω του 

Vitex Coloring System

Βεντάλια 
Global Collection

Εμπνευσμένη από τις 

σύγχρονες διεθνείς 

διακοσμητικές τάσεις, 

η βεντάλια Vitex Global 

Collection με 

περισσότερες από 

1.300 αποχρώσεις 

έχει δημιουργηθεί σε 

στρατηγική συνεργασία 

με τον Διεθνή Οργανισμό 

Color Guild.

vitex.gr



vitex.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr
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