
ΠΛΑΣΤΙΚΑ και 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ

EMULSION and CEMENT PAINTS

Τι κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες σας αποχρώσεις; 

Η δική μας αγάπη για το χρώμα, η επιμονή στην ποιότητα, 

η αφοσίωση στην καινοτομία και μία μεγάλη ιστορία, 

που ξεκινά από το 1932.

Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex!

What is it behind your favorite color shades? 

It is our love for paint, the persistence in quality, 

the dedication for innovation and

a great history since 1932.

Paint everything only with Vitex!

TECHNICAL SUPPORT

+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr



35 - ΚΟΚΚΙΝΟ / RED25 - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE

20 - ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW

30 - ΚΕΡΑΜΙΔΙ / RED TERRACOTA

15 - ΩΧΡΑ / OCHRE 65 - ΚΑΦΕ / BROWN

50 - ΜΠΛΕ / BLUE

40 - ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN

45 - ΘΑΛΑΣΣΙ / CYAN 55 - ΜΑΥΡΟ / BLACK

60 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ / CYPRESS GREEN 

CIMENTOL
Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

•  Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

•  Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους,

    τσιμεντένια δάπεδα, γήπεδα, γκαράζ κ.α.

 Solvent-based cement paint

•  Great durability to adverse weather conditions 

•  Strong adhesion and hardness on walls,

    concrete floors, tiles, courts, garages etc.

VITEX Classic - Βασικές Αποχρώσεις  
To κορυφαίο ματ πλαστικό χρώμα 

•  Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα

•  Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιµο

VITEX Classic - Basic Color Shades 
Premium quality mat emulsion paint

•  Unrivalled coverage and hiding power

•  Maximum durability to frequent washing

CEMENT PAINT
Τσιμεντόχρωμα νερού

•  Κορυφαία ποιότητα και ανθεκτικότητα

•  Απευθείας βαφή σε μπετόν, σοβά, τούβλα

    και άλλες αλκαλικές επιφάνειες

Water-based cement paint

•  Premium quality and durability 

•  Direct application on concrete, plaster, brick

    and other alkaline surfaces

830 - ΩΧΡΑ / OCHRE

802 - ΣΤΑΧΥ / GRAIN

806 - ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW

831 - ΚΕΡΑΜΙΔΙ / RED TERRACOTA

845 - ΤΕΝΝΙΣ / TENNIS 877 - ΜΠΛΕ / BLUE881 - ΜΟΛΥΒΙ / COAL 882 - ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ / CARBON

945 - ΚΕΡΑΜΙΔΙ / RED TERRACOTA

985 - ΑΝΘΡΑΚΙ / ANTHRACITE975 - ΤΣΙΜΕΝΤΟ / CEMENT

965 - ΑΤΣΑΛΙ / STEEL


