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PLANOCOLOR® SYSTEMS
CREATIVE • VERSATILE • SUSTAINABLE



SPECIAL MATERIALS 
FOR YOU BY

Το PLANOCOLOR® SYSTEM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακοσμητικών επιστρώσεων, 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα, τοίχους ακόμα και ειδικές κατασκευές όπως 
πισίνες ή έπιπλα. 

Επιλεγμένα προϊόντα, φέρουν πιστοποίηση EC1PLUS και μπορούν να συμμετάσχουν σε 
προγράμματα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) που επιβραβεύουν την 
περιβαλλοντική ευθύνη σε κατασκευή οικολογικών κτιρίων υψηλής απόδοσης.

PLANOCOLOR® SYSTEM is a well-designed solution of decorative coatings and coverings 
that can be applied on floors, walls and even on special constructions such as swimming 
pools or furniture.

A selection of products, are EC1PLUS certified and participate in LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) programs that reward environmental sustainability in the 
construction of high-performance ecological buildings. 

ART
OF DESIGN

PLANOCOLOR® SYSTEMS
MICROCEMENT • TERRAZZO • GRANIT • RESIN

LEED®, and its related logo, is a 
trademark owned by the U.S. Green 
Building Council® and is used with 
permission.
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HOME
DESIGN
Η απαίτηση για ενιαίες επιφάνειες χωρίς πολλούς αρμούς επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT. 

Η αναζήτηση μη τυποποιημένου και μοναδικού αισθητικού αποτελέσματος – 
τεχνοτροπίας που αγκαλιάζει τα δομικά στοιχεία της κατασκευής χωρίς πολλούς αρμούς 
και μικρό πάχος εφαρμογής ήταν πάντοτε το ζητούμενο.

Uniform & seamless surfaces have always been a key point of interest for the designers.

PLANOCOLOR® MICROCEMENT system fulfills the requirement for a low thickness, high-
strength customized home design, with endless color and pattern combinations. 

PLANOCOLOR® MICROCEMENT



WELL 58, Cyprus
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BATHROOMS
& WET AREAS
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Solstice luxury suites, Santorini ↙ 
Divine Cave Experience, Santorini ↓

Η δυνατότητα εφαρμογής σε κυρτά ή μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως 
υφιστάμενα πλακίδια, σε ελάχιστο πάχος, τα καθιστά ιδανική επιλογή για τις 
ανακαινίσεις, ειδικά σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως λουτρά και WC.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε δάπεδα και τοίχους, όπως οι 
‘παραδοσιακές’ επιστρώσεις, αλλά και σε οροφές, πάγκους, ντουζιέρες και έπιπλα, 
παρέχοντας ενιαίες, ομοιόμορφες κατασκευές.

The ability of applying microcement coatings in a minimum thickness on curved or non-absorbent 
substrates, such as existing ceramic tiles, makes them ideal choice for renovations, especially in 
‘wet areas’ such as bathrooms and WC. 

Uniform seamless surfaces can be achieved not only in the regular applications of floors and walls, 
but also on complex structures such as benches, built in showers, furniture or even ceilings.



Pantheon Villa, Mykonos
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Η ικανότητα του συστήματος πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT 
να αγκαλιάζει οριζόντιες, κατακόρυφες και κυρτές επιφάνειες, μας επιτρέπει την εύκολη 
δημιουργία τεχνητών νησιών, πάγκων και ειδικών κατασκευών σε μόνιμη επαφή με νερό 
σε πισίνες και υδάτινες κατασκευές.

The ability to apply the PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings in different shapes and colors 
allows us to create artificial islands, benches and special constructions in direct contact with 
swimming pool water.

SWIMMING POOL
DESIGN
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Sophia luxury suites, Santorini ↙
White Pearl Cavalieri 5★ hotel, Santorini ↓



Cavo Vezal, Zante
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Στα ξενοδοχεία σήμερα συναντάμε μερικές από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, τόσο από 
κατασκευαστική όσο και από σχεδιαστική άποψη. 

Οι πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT προσφέρουν άρτιο 
αισθητικά αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον.

The design, construction and renovation of hotels is a challenging process that requires improved 
schedule performance and involves a high level of risk management. 

Furthermore, microcement offers to the designer the opportunity to craft a detailed realization 
and provide a pleasant environment. 

HOTEL
DESIGN
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Divine Cave Experience, Santorini ↙
Cavo Tagoo 5★ hotel, Mykonos ↓



Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos
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Οι εκθεσιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα με 
ρούχα ή έπιπλα χαρακτηρίζονται από την ανάγκη προβολής των εκθεμάτων ή των 
υπηρεσιών σε ένα ευχάριστο και “ζεστό” περιβάλλον.

COMMERCIAL
DESIGN
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Showrooms and professional areas, like offices, restaurants, retail shops or art galleries, require 
“quiet” patterns inside an enjoyable but warm area, that do not distract and help to showcase the 
exhibits.

Aura Skypool Lounge, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai ↙
Tribe Urban Gastronomy, Tirana, Albania ↓ 



Voyage Cafe, Dubai
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Ο συνδυασμός των οργανικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR® με υφή  GRC, με 
κατάλληλα συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για προσόψεις, όπως Honeycomb, ETICS, 
κ.λπ., μας επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων επιφανειών με απεριόριστες δυνατότητες 
δημιουργίας και ελάχιστους αρμούς.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Metallock Honeycomb Systems είναι η 
δημιουργία συστήματος  GRC σε Honeycomb Panel  (GRC-HP).

The combination of PLANOCOLOR® systems of organic plasters with GRC  finish , with suitable 
systems specially designed for facades, such as Honeycomb, ETICS, etc., allows us to create 
uniform, seamless surfaces with unlimited possibilities in color combinations and patterns.

The collaboration with Metallock Honeycomb Systems  has brought to life the novel system GRC  
surface on Honeycomb Panel (GRC-HP).

FACADE
DESIGN
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

TEN BRINKE, Athens  ↙ 
Mayia Exclusive Resort & Spa 5★ hotel, Rhodes ↓



Isla Brown Corinthia 5★ hotel, Corinth
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Τα συστήματα πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT μπορούν να 
εφαρμοσθούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες ειδικές κατασκευές, εφόσον 
είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα υγρασία.

Σκάλες, έπιπλα, παγκάκια, τραπέζια, πάγκοι, νεροχύτες, γλάστρες αποτελούν ορισμένες 
μόνο από τις ειδικές αυτές κατασκευές.

The PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings can be applied directly on properly prepared 
constructions as long as they are stable and free of rising humidity.

Staircases, furniture, tables, benches, sinks, flower pots are just some of these special 
constructions.

SPECIAL
CONSTRUCTIONS
PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Private residence, Poland ↙ 
Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos ↓
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Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις και 
η εμφάνιση σε συσκευασίες και εφαρμοσμένα προϊόντα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των 
πραγματικών.  

 Due to printing process colors and 
appearance  of applied products or packaging 
should be considered as indicative. STANDARDIZED

& RAL COLORS

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

LIGHT 
BEIGE

ULTRA 
IVORYY

SAND 
YELLOW

OYSTER 
WHITE

IVORY LIGHT 
IVORY

GREY 
BEIGE

RAPE
YELLOW

OCHRE  
YELLOW

TRAFFIC 
ORANGE

PURPLE
RED

BEIGE
RED

LIGHT 
PINK

TRAFFIC 
RED

TRAFFIC 
PURPLE

PASTEL 
VIOLET

LIGHT 
BLUE

PASTEL 
BLUE

EMERALD
GREEN

REED 
GREEN

PASTEL 
GREEN

SQUIRREL
GREY

SILVER 
GREY

OLIVE 
GREY

SIGNAL 
GREY

MOUSE 
GREY

BEIGE 
GREY

IRON
GREY

BASALT 
GREY

BROWN 
GREY

ANTRACITE
GREY

CONCRETE 
GREY

STONE
GREY

BLUE 
GREY

PEBBLE 
GREY

LIGHT 
GREY

PLATINUM 
GREY

AGATE 
GREY

QUARTZ 
GREY

WINDOW 
GREY

TRAFFIC 
GREY A

SILK 
GREY

TELEGREY 4 OCHRE 
BROWN

CHOCOLATE
BROWN

GREY 
BROWN

CREAM GREY
WHITE

SIGNAL 
WHITE

BRILLIANT
WHITE

PAPYRUS 
WHITE

A/V/2K A/V/2K 2K 2K/SP 2K A/V/2K/SP

A/V/2K 2K/SP 2K 2K 2K 2K

2K A/V/2K A/V/2K/SP 2K 2K/SP A/V/2K

A/V/2K/SP A/V/2K/SP A/V/2K/SP A/V/2K/SP 2K A/V/2K/SP

A/V/2K/SP 2K/SP A/V/2K 2K/SP A/V/2K

A/V/2K/SP A/V/2K A/V/2K/SP A/V/2K A/V/2K/SP A/V/2K/SP A/V/2K/SP

A/V/2K/SP A/V/2K/SP 2K 2K/SP 2K/SP 2K/SP

2K/SP 2K/SP

A = ANTICO
V = VENETICO
2K = PREMIUM 2K
SP = PREMIUM SP

A/V/2K/SP

A/V/2K/SP

A/V/2K/SP

2K/SP

A/V/2K/SP

2K/SP

UMBRA 
GREY

2K/SP

2K/SP

PURE
WHITE

2K/SP

TRAFFIC
BLACK

2K/SP

0032

1021

4006

7000

7012

7032

7044

9003

0035

1024

4009

7001

7013

7035

7047

 9003 +10%

1002

2009

5012

7002

7016

7036

8001

9010

1013

3004

5024

7004

7038

8017

7022

9017

1014

3012

6001

7005

7023

7039

8019

9018

1015

3015

6013

7006

7030

7040

9001

1019

3020

6019

7011

7031

7042

9002



NON STANDARDIZED
COLORS

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

PASTEL GREEN 

KARYSTOS 
GREY

VOLCANO 
GREY

VIOLET

FLAMINGO
PINK

CORALLO

TERACOTTA

THIRA
ORANGE

12084

12074

12064

12054

12044

12034

12024

12014

12083

12073

12063

12053

12043

12033

12023

12013

12082

12072

12062

12052

12042

12032

12022

12012

12071

12061

12051

12041

12031

12021

12011

12081A/V / 2K

A/V/ 2K

A/V/ 2K

A/V/ 2K

A/V/ 2K

A/V / 2K

A/V / 2K

A/V/ 2K
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PLANOCOLOR® MICROCEMENT

101

106

111

116

201

206

102

107

112

117

202

207

103

108

113

118

203

208

104

109

114

119

204

209

105

110

115

120

205

210

SHADOW

LIGHT

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις και 
η εμφάνιση σε συσκευασίες και εφαρμοσμένα προϊόντα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των 
πραγματικών.  

 Due to printing process colors and 
appearance  of applied products or packaging 
should be considered as indicative. 
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PLANOCOLOR® MICROCEMENT

301

306

311

316

401

406

302

307

312

317

402

407

303

308

313

318

403

408

304

309

314

319

404

409

305

310

315

320 

405

410

EARTH

SEA
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PLANOCOLOR®
TERRAZZO

LANDSCAPE
DESIGN
WITH 
MICROPEBBLE 
COVERINGS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
Η χρήση επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά, επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων 
επιφανειών που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 
όπως βραχώδες ανάγλυφο ή τεχνητές λίμνες με ‘φυσική όψη’. 

Οι υψηλές επιδόσεις & οι συνθέσεις του συστήματος PLANOCOLOR® 
TERRAZZO, επιτρέπουν την δημιουργία επικαλύψεων υψηλής 
ανακλαστικότητας με σήμανση TSR (LEED v4.1) για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου θερμικών νησίδων σε μονοπάτια, πάρκα, πεζοδρόμια, πλατείες, 
χώρους στάθμευσης και άλλους εξωτερικούς χώρους.

CREATING WITH NATURE
Micro-pebble coverings may simulate uniform natural terrains in landscape design such 
as a rocky texture or an artificial lake. 

The high strength properties and the TSR (LEED v4.1) mixtures of the PLANOCOLOR® 
TERRAZZO coverings develop highly reflective surfaces that contribute to the reduction 
of the heat island phenomenon in walkways, recreation areas, sidewalks, plazas, 
parking lots and other outdoor applications. 

R Lab_Emirates Tower Robotic Lab, Dubai ↑
The Element, Athens ↗

KHI House & Art Space, Methoni →
NOŪS 5★ hotel, Santorini ↘

Al Jada Discover Center, Dubai ↓



KHI House & Art Space, Methoni
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Peacock Garden New Science Park, Dubai ↖
NOŪS 5★ hotel, Santorini ↑

Zen Garden, The Ellinikon Experience Park, Athens ↓

The high bonding strength of NOVACEM CREATIVE hydraulic 
binders, allows us to create luminous glowing in the dark coverings 
by incorporating traditional lighting equipment or specially treated 
granulates which utilize solar energy, thus creating a smooth ambient 
external area lighting.

Η υψηλή συγκολλητική δύναμη των υδραυλικών συνδετικών 
NOVACEM CREATIVE, μας επιτρέπει την ενσωμάτωση φωτιστικών 
αλλά και  αυτοφωτιζόμενων ψηφίδων, που χρησιμοποιούν 
την ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο έναν ήπιο 
φωτισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. 

PLANOCOLOR®
TERRAZZO

PLAY WITH
GLASS
& LIGHT



The Element, Athens
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Για μίγματα & μετρήσεις TSR από συνθέσεις 
μικροβοτσαλωτών που καθορίζονται σαν ‘ψυχρές 
επιστρώσεις’ σάρωσε το QR code.

For mixtures & TSR measurements of mico-pebble 
formulations, defined as ‘cold coatings’ scan the 
QR code.

PLANOCOLOR®
TERRAZZO

WATER
& SUN
EFFECT

LEED®, and its related logo, is a 
trademark owned by the U.S. Green 
Building Council® and is used with 
permission.

TSR

TSR

Pebbles and granulates of various colors are used to create micro-
pebble coverings of high strength and aesthetics that ‘embrace’ 
water elements.

Swimming pools, hot tubs, artificial lakes and aquatic structures 
that provide the visual effect of a beach and combine anti-slippery 
finish with pleasant bare foot feeling.

Ψηφίδες ποικίλων αποχρώσεων χρησιμοποιούνται για 
δημιουργία υψηλής αντοχής & αισθητικής μικροβοτσαλωτών 
επενδύσεων που ‘αγκαλιάζουν’ τα υδάτινα στοιχεία.

Πισίνες με αίσθηση παραλίας, υδρομασάζ, σιντριβάνια και 
υδάτινες κατασκευές μπορούν να συνδυάζουν αντιολισθητική 
τελική επιφάνεια με ευχάριστη, στο γυμνό πόδι, υφή.

MQ 276 MQ 300MQ 284MQ 772

MQ 310 MQ 495MQ 320 MQ 773

Damac Hills – Akoya swimming pool, Dubai ↓



NOŪS 5★ hotel, Santorini
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Αμέτρητες επιστρώσεις μωσαϊκών υψηλής αντοχής από μια 
μόνο βάση. 
Επιστρώσεις όπου εκτός από μαρμαροψηφίδες και φίλντισι 
χρησιμοποιούνται και υψηλής σκληρότητας υλικά όπως 
έγχρωμο γυαλί αλλά και πλάκες φυσικών λίθων. 

Οι επιστρώσεις μωσαϊκών PLANOCOLOR® TERRAZZO δεν 
επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο και διαθέτουν αντοχή 
σε φωτιά κατηγορίας Α1 σύμφωνα με EN 13501-1.

Countless, high-performance terrazzo coverings produced from only one 
binder. 
Coverings where apart from marble, harder materials such as glass, 
synthetic granulates or even natural stone slabs can be used.

The PLANOCOLOR ®TERRAZZO coverings are not affected by sun 
exposure and provide fire resistance category A1 according to 
EN 13501-1.

PLANOCOLOR®
TERRAZZO

INTERNAL 
FLOOR 
& WALL
DESIGN 

Satya Paul store, Mumbai, India ↑
Amazon offices, Bengaluru, India ↗
Showroom Zeus + Dione, Athens →

West Beach Palm Jumeirah, Dubai ↘
Pantheon Villa, Mykonos ↓



Sushishamba Restaurant, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai  
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Οι επιστρώσεις PLANOCOLOR® TERRAZZO μπορούν να 
εφαρμοστούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
κατασκευές, εφόσον είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα 
υγρασία.

Τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE / NOVACEM 
CREATIVE TERRAZZO όταν αναμιγνύονται με κατάλληλα 
αδρανή και μπουν σε καλούπια, μας επιτρέπουν να 
δημιουργήσουμε ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, έπιπλα, 
παγκάκια, τραπέζια,  νεροχύτες, γλάστρες ή ακόμα και 
πλάκες.

The PLANOCOLOR® TERRAZZO coverings can be applied directly 
on properly prepared constructions as long as they are stable and 
free of rising humidity.

NOVACEM CREATIVE / NOVACEM CREATIVE TERRAZZO polymer 
modified cements mixed with appropriate granulates and cast-in 
molds, allow us to create special constructions such as staircases, 
furniture, benches, tables, sinks, flower pots or even slabs.

PLANOCOLOR®
TERRAZZO

FURNITURE
& MORE...



Pantheon Villa, Mykonos
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Τα συστήματα γρανιτοσοβάδων και χαλαζιακών 
δαπέδων PLANOCOLOR® GRANIT μας επιτρέπουν να 
δημιουργήσουμε ενιαίες επιφάνειες όπου οι ψηφίδες 
δημιουργούν ένα ‘συνεχόμενο φυσικό χαλί’.

Το πλήθος των ψηφίδων PLANOCOLOR® 
GRANULATES  προσφέρει μοναδικές δυνατότητες 
σχεδιασμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
σε δάπεδα και τοίχους.

PLANOCOLOR® GRANIT quartz plaster and stone carpet 
floor systems, allow us to create uniform surfaces where the 
granulates create a ‘continuous natural or artificial stone 
effect.

The PLANOCOLOR® GRANULATES offer unique design 
possibilities in internal and external areas, for both wall and 
floor applications.

PLANOCOLOR® 
GRANIT

STONE 
CARPET
& QUARTZ 
PLASTERS
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Toby’s Estate, Kuwait
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Στις επιστρώσεις PLANOCOLOR® RESIN το δάπεδο μετατρέπεται 
σε καμβά όπου καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν 
δημιουργώντας πάνω σε μεγάλες, ενιαίες επιφάνειες. 

Η δυνατότητα “εγκιβωτισμού” εκτυπώσεων 3D, αντικειμένων ή 
ακόμη και οπτικών ινών σε υγρό γυαλί PLANOCOLOR® LIQUID 
GLASS, επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών που λειτουργούν σε 
τρεις διαστάσεις. 

Το τελικό αποτέλεσμα προστατεύεται με υγρό γυαλί 
(PLANOCOLOR® LIQUID GLASS), εξασφαλίζοντας 
μακροπρόθεσμα την προστασία του έργου τέχνης. 

Floor becomes the ideal canvas for ‘abstract art’ on seamless areas.
 
The possibility of incorporating 3D printings and objects like fiber optic 
within PLANOCOLOR® LIQUID GLASS , offers the opportunity to 
create surfaces which ‘function’  in three dimensions. 

The final artistic result is protected with the application of the 
transparent liquid glass resin (PLANOCOLOR® LIQUID GLASS).

PLANOCOLOR®
RESIN

CREATIVE 
DESIGN 
& 3D 
FLOORING
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Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις και η εμφάνιση σε 
συσκευασίες και εφαρμοσμένα προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
σαν ενδεικτικές των πραγματικών / Due to printing process colors and 
appearance  of applied products or packaging should be considered as indicative 

SINGLE COLOR COATED NXD, NXG

WHITE
NX D 30 00

BLACK
NX D 30 19

CEMENTO
NX D 30 20

ANTRACITE
NX D 30 28

JASMINE
NX D 30 30

OCHRE
NX D 30 37

CORALLO
NX D 30 40

COTTO
NX D 30 45

CACAO
NX D 30 48

WARM RED
NX D 30 51

LIGHT PURPLE
NX D 30 62

PURPLE
NX D 30 67

BLUE
NX D 30 77

MIDNIGHT BLUE
NX D 30 78

GREEN
NX D 30 86

OLIVE GREEN
NX D 30 87

ORANGE
NX D 30 92

PINK
NX D 30 96

YELLOW
NX D 30 99

SILVER
NX G 30 111

GOLD
NX G 30 222

BRONZE
NX G 30 333

PLANOCOLOR® GRANULATES

Συνθετικές έγχρωμες ψηφίδες σε πλήθος αποχρώσεων. Βαμμένες σε 
όλη τη μάζα τους είναι κατάλληλες για μικροβοτσαλωτά σε πισίνες αλλά 
και για μωσαϊκά / Light weight granulates in wide variety of colors. Suitable for 
micro-pebble coatings inside swimming pools and for terrazzo coatings 

PLAY WITH GLASS & LIGHT RC GLASS & LR

CRYSTAL CLEAR
RC GLASS 40 900

DARK BLUE
RC GLASS 40 910

LIGHT BLUE
RC GLASS 40 911

GREEN
RC GLASS 40 920

CRYSTAL GREEN
RC GLASS 40 922

FIRE RED
RC GLASS 40 990

GOLDEN YELLOW
RC GLASS 90 995

GREEN MIX
RC GLASS 4,0-8,0mm

GOLDEN BROWN
RC GLASS 90 950
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PLANOCOLOR® GRANULATES

PLAY WITH NATURE MQ, MR, S

MILOS YELLOW
MR 60 50

MANI GREY LIGHT
MR 60 51

CANDIA BROWN
MR 60 52

THIRA BLACK
MR 60 53

VOLCANO RED
MR 60 54

TINOS GREEN
MR 60 55

THASSOS WHITE
MR 70  00

COLORADO
ΜQ 30 14

RIVER GREY
MQ 50 18

MANI GREY DARK
MR 80 51

S10 S30 S50 S70

PREMIXED COATED NSD

NS D 40 3162 NS D 40 3180 NS D 40 3231 NS D 40 3368 NS D 40 3464 NS D 40 3608 NS D 40 3703 NS D 40 3792

LIGHT WEIGHT COLORED IN THE MASS LC

GOLD
LC 60

GREEN
LC 60

DARK BLUE
LC 60

YELLOW
LC 60

RED
LC 60

BROWN
LC 60

ORANGE
LC 90
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DECORATIVE
COVERINGS
PLANOCOLOR® TERRAZZO

NOVACEM CREATIVE  

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό 
πολλαπλής χρήσης για δημιουργία 
επιστρώσεων μωσαϊκού και βοτσαλωτού 
σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και 
πισίνες.
Κατανάλωση: 0,5 - 0,7 kg/m2/mm πάχους.

Συσκευασία: 15kg.

Polymer modified cement based binder for 
creating micro-pebble and polished terrazzo 
coverings for indoor and outdoor applications 
and swimming pools. 
Consumption: 0,5 - 0,7 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: 15Kg. 

NOVACOLOR OXIDE / 
NOVACOLOR CARBON  

Χρωστικές σε μορφή σκόνης (OXIDE/
CARBON) και σε υγρή μορφή 
(UNIVERSAL) κατάλληλες για μωσαϊκά 
και μικροβοτσαλωτά μίγματα των 
τσιμεντοειδών υδραυλικών συνδετικών 
NOVACEM CREATIVE & NOVACEM 
CREATIVE TERRAZZO.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: NOVACOLOR OXIDE 250gr, 
NOVACOLOR CARBON 500gr, 
NOVACOLOR UNIVERSAL 200ml.

Pigments in powder form (OXIDE/CARBON) 
and in liquid form (UNIVERSAL) suitable for 
terrazzo or micropebble mixtures of the 
cementitious hydraulic binders NOVACEM 
CREATIVE & NOVACEM CREATIVE 
TERRAZZO. 
Consumption: Depending on the application.

Packaging: NOVACOLOR OXIDE 250gr, 
NOVACOLOR CARBON 500gr, NOVACOLOR 
UNIVERSAL 200ml.

NOVACEM MICRO TERRAZZO

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών 
το οποίο αναμιγνύεται με ψηφίδες 
PLANOCOLOR® GRANULATES για τη 
δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού 
μικρού πάχους (6 - 10mm). Κατάλληλο για 
εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων.
Κατανάλωση: ανάλογα με την αναλογία 
ανάμιξης 1,8 - 2,0 kg/m2/mm πάχους πριν 
τη λείανση.

Συσκευασία: 8,5kg.

Two component cement based system which is 
mixed with PLANOCOLOR® GRANULATES for 
creating small thickness (6 - 10mm) terrazzo 
coverings. Suitable for indoor and outdoor 
applications.
Consumption: depending on mixing ratio                
1,8 - 2,0kg/m2/mm thickness before grinding. 

Packaging: 8,5Kg.

NOVACEM CREATIVE TERRAZZO  

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό 
πολλαπλής χρήσης με πρόσμικτα που 
διευκολύνουν τη διάστρωση σε δάπεδα, 
για δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού σε 
εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 0,5 kg/m2/mm πάχους.

Συσκευασία: 15kg.

Polymer modified cement based binder with 
additives that facilitate applications on floors, 
for creating terrazzo coverings indoor and 
outdoor. 
Consumption: 0,5 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: 15Kg. 

GR GB

https://novamix.gr/shop/diakosmitika-systimata/mosaika-votsalota-planocolor-terrazzo/novacem-micro-terrazzo/




40

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για 
τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων. 
Κατανάλωση: 2 - 3,2 kg/m2.

Συσκευασία:  (15 + 2)Kg ή (7,5 + 1)Kg.

Two component microcement coating for 
internal and external walls and floors.
Consumption: 2 - 3,2 kg/m2.

Packaging: (15 + 2)Kg or (7,5 + 1)Kg.

PLANOCOLOR PREMIUM SP

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για 
τοίχους και δάπεδα σε πισίνες εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων. 
Κατανάλωση: 3 - 3,2 kg/m2.

Συσκευασία:  (15 + 2)Kg.

Two component microcement coating for 
internal and external swimming pool walls and 
floors.
Consumption: 3 - 3,2 kg/m2.

Packaging: (15 + 2)Kg.

DECORATIVE
COATINGS

anti
cracking
system
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PLANOCOLOR® MICROCEMENT
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PLANOCOLOR PREMIUM TERRA

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και 
δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων.
Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m2.

Συσκευασία: 20kg.

Microcement coating for internal and external 
walls and floors.
Consumption: 2 - 4 kg/m2.

Packaging: 20Kg.

anti
cracking
system
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PLANOCOLOR MICROSILK

Έτοιμη προς χρήση, ενός συστατικού 
ακρυλική επικάλυψη με όψη και υφή 
πατητής τσιμεντοκονίας, για τοίχους, 
δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων και λουτρά.
Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/mm πάχους.

Συσκευασία: 15kg.

Ready to use, one component acrylic 
microcement coating for internal and external 
walls, floors and bathrooms.
Consumption: 1,7 kg/m2/mm of thickness.

Packaging: 15Kg.

ACCORDING 
TO EUROPEAN

 
NORM

EN
ACCORDING 

TO EUROPEAN 
NORM

EN



41

DECORATIVE
COATINGS
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PLANOCOLOR VENETICO

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους 
και οροφές σε εσωτερικούς, 
εξωτερικούς χώρους και λουτρά, με 
υφή stucco veneziano.
Κατανάλωση: Περίπου 1 kg/m2/mm 
πάχους.

Συσκευασία: 20kg και 5kg.

Microcement coating for internal, 
external and ‘wet area’ walls and 
ceilings with the effect of ‘stucco 
veneziano’. 
Consumption: Approximately 1 kg/m²/
mm of thickness.

Packaging: 20Kg and 5Kg.

MICROCEMENT • RESIN

GR GB
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PLANOCOLOR ANTICO &
PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE

Πατητή τσιμεντοκονία παραδοσιακής 
“πεπαλαιωμένης” τεχνοτροπίας, σε λευκό γκρι 
ή κόκκινο χρώμα, με χρήση γκρι ή κόκκινου 
KUASANI ADDITIVE,  για τοίχους και οροφές σε 
εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά.
Κατανάλωση: 1,4 kg/m2/mm πάχους.

Συσκευασία: ANTICO 20kg, KURASANI 
ADDITIVE 25kg.

Microcement coating with a “rough” texture of “aged” 
and traditional appearance, in white, grey or red 
color (by mixing with KERASANI ADDITIVE),  for 
internal, external and ‘wet area’ walls and ceilings. 
Consumption: 1,4 kg/m2/mm of thickness.

Packaging: ANTICO 20kg, KURASANI ADDITIVE 
25kg.

NOVACOLOR DESIGN & NOVACOLOR DESIGN A/V 
NOVACOLOR DESIGN TERRA 

Χρωστικές σε υγρή μορφή που αναμιγνύονται με τις 
πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® PREMIUM 2K 
& SP (NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® 
VENETICO & ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) και 
PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA (NOVACOLOR 
DESIGN TERRA).
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: NOVACOLOR DESIGN 250 ml και 500 ml, 
NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml, NOVACOLOR 
DESIGN TERRA 250 ml.

Pigments in liquid form which are mixed with the 
microcement coatings PLANOCOLOR® PREMIUM 2K & SP 
(NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® VENETICO & 
ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) and PLANOCOLOR® 
PREMIUM TERRA (NOVACOLOR DESIGN TERRA).
Consumption: Depending on the application.

Packaging: NOVACOLOR DESIGN 250 ml and 500 ml, 
NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml, NOVACOLOR DESIGN 
TERRA 250 ml.
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PLANOCOLOR LIQUID GLASS

‘Υγρό γυαλί’ σε μορφή διάφανης 
εποξειδικής ρητίνης δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτες ή 
νερό, για δημιουργία ή προστασία 
διακοσμητικών επιφανειών.
Κατανάλωση: 1,0 - 1,1L/m2/mm 
πάχους.

Συσκευασία: 11L και 1L.

Liquid glass in the form of a two 
component self-levelling and transparent 
epoxy resin, without solvents or water, 
for creating or protecting decorative 
layers.
Consumption: 1,0 - 1,1L/m2/mm 
thickness.

Packaging: 11L and 1L.
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DECORATIVE
COATINGS
PLANOCOLOR® GRANIT

PLANOCOLOR AC  

Συνδετική ρητίνη έτοιμη προς ανάμιξη με 
χρωματιστές ψηφίδες για δημιουργία 
γρανιτοσοβά σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους και οροφές.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: 5kg.

Acrylic resin binder ready to be mixed with 
colored granulates for creating decorative 
quartz plasters. 
Consumption: Depending on the application.

Packaging: 5Kg. 

PLANOEASY FINISH  

Ειδικό αντικολλητικό βοηθητικό για 
χαλαζιακά δάπεδα.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: 1L.

Special lubricant additive, to ease the 
application of stone carpet floors. 
Consumption: Depending on the application.

Packaging: 1L.

PLANOEASY GRIP

Πρόσμικτο που αναμιγνύεται με συνδετική 
ρητίνη PLANOCOLOR PU για δημιουργία 
συγκολλητικού ασταριού που εφαρμόζεται 
σε σκάλες ή κατακόρυφες επιφάνειες, πριν 
από χαλαζιακές επιστρώσεις.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: 50gr.

Admixture which is mixed with PLANOCOLOR 
PU binder, in order to create bonding primer, 
prior to the application of ‘stone carpet’ 
coverings, on vertical surfaces like in example 
staircases.
Consumption: Depending on the application.

Packaging: 50gr.

PLANOCOLOR PU  

Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη βάσεως 
διαλύτη για δημιουργία χαλαζιακών 
δαπέδων.
Κατανάλωση: 0,2 - 1,0 L/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Solvent-based polyurethane resin binder used 
for creating stone carpet floors. 
Consumption: 0,2 - 1,0 L/m2.

Packaging: 5L and 1L. 

GR GB
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FINAL
SURFACE FINISH
MICROCEMENT • RESIN

PLANOFINISH PU 2KW MAT

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι με 
ματ όψη και ταχεία εφαρμογή (επάλληλη 
στρώση 30 λεπτά).
Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Aliphatic polyurethane varnish with mat finish 
and fast application (subsequent layer after 30 
min).
Consumption: 100 - 150 ml/m². 

Packaging: 5L and 1L.

PLANOFINISH PU 2KS MAT 
Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι 
βάσεως διαλύτη με ματ-σατινέ όψη.
Κατανάλωση: 200 - 250 ml/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Solvent based aliphatic polyurethane varnish 
with mat finish.
Consumption: 200 - 250 ml/m². 

Packaging: 5L and 1L.

PLANOFINISH EPOXY

Γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι.
Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m2 για 
εφαρμογή σε δύο στρώσεις.

Συσκευασία: (2 + 1)L.

Glossy, water based epoxy varnish - sealer.
Consumption: 100 - 150 ml/m² for application 
in 2 coats. 

Packaging: (2 + 1)L.

PLANOFINISH PU 2KS 
Γυαλιστερό αλειφατικό πολυουρεθανικό 
βερνίκι βάσεως διαλύτη.
Κατανάλωση: 250 - 375 ml/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Solvent based aliphatic polyurethane varnish 
with glossy finish.
Consumption: 250 - 375 ml/m². 

Packaging: 5L and 1L.

GR GB
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FINAL
SURFACE FINISH
MICROCEMENT • TERRAZZO

PLANOFINISH AC-S 
Ακρυλικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας 
με σατινέ-γυαλιστερή όψη.
Κατανάλωση: 150 - 200 ml/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Solvent based acrylic sealer with satin-gloss 
finish for microcement coatings.
Consumption: 150 - 200 ml/m². 

Packaging: 5L and 1L.

PLANOFINISH HP 
Σφραγιστικό επιφανειακής δράσης 
σε υγρή μορφή, κατάλληλο για 
προστασία στρώσης βερνικιού σε 
πατητές τσιμεντοκονίες, αλλά και σαν 
αυτογυάλιστη προστασία σε επιφάνειες 
μωσαϊκών.
Κατανάλωση: 30 - 40 m2/L.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Surface sealing liquid suitable for surface 
protection of microcement coatings in order to 
facilitate daily maintenance. 
Consumption: 30 - 40 m²/L. 

Packaging: 5L and 1L.

PROTECT 200  

Υδροφοβικός εμποτισμός σκυροδέματος 
κατάλληλος και για αδιαβροχοποιητική 
προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους 
και οροφές, καθώς και σε επιστρώσεις 
βοτσαλωτών και μωσαϊκών.
Κατανάλωση: 0,1 - 2 L/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Hydrophobic impregnating sealer for concrete, 
suitable also for waterproofing protection of 
microcement coatings in internal and external 
walls and ceilings, as well as for micro-pebble 
and terrazzo coverings.  
Consumption: 0,1 - 2 L/m².

Packaging: 5L and 1L.

DRY BRIGHT

Υβριδικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως 
νερού για πατητές τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση: 100 - 250 ml/m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Water based polyurethane varnish for 
microcement coatings.
Consumption: 100 - 250 ml/m². 

Packaging: 5L and 1L.
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FINAL
SURFACE FINISH
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PLANOCOLOR® TERRAZZO

PLANOFINISH CH PLUS  

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής 
κονιαμάτων σε υγρή μορφή που 
επιτυγχάνει σκλήρυνση σε βάθος 
επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά και 
μωσαϊκά.
Κατανάλωση: 1 L/15 - 20 m2 με αραίωση 
1:2.

Συσκευασία: 20L, 5L και 1L.

Mineral hardener / concrete densifier in liquid 
form used for in depth hardening of micro-
pebble and terrazzo coverings.
Consumption: 1 L/15 - 20 m2 by dilution 1:2.

Packaging: 20L, 5L and 1L. 

PLANOFINISH CH 

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής 
κονιαμάτων σε υγρή μορφή που 
επιτυγχάνει επιφανειακή σκλήρυνση 
λειτουργώντας και σαν υποβοηθητικό 
μηχανικής λείανσης σε μωσαϊκά βάσεως 
τσιμέντου.
Κατανάλωση: Εφαρμόζεται αραιωμένος με 
νερό 1:1 έως 1:4 ανάλογα με τον τύπο της 
εφαρμογής.

Συσκευασία: 20L, 5L και 1L.

Mineral hardener / concrete densifier in liquid 
form used for surface consolidation, therefore 
acting also as a promoter for the mechanical 
polishing process.
Consumption: Applied diluted 1:1 up to 1:4 
depending on the type of application.

Packaging: 20L, 5L and 1L. 

NOVACEM MF  

Κονίαμα βάσεως τσιμέντου για 
στοκάρισμα μικρο-οπών που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
επιφανειακής επεξεργασίας μωσαϊκών και 
μικροβοτσαλωτών με βάση τα υδραυλικά 
συνδετικά NOVACEM CREATIVE.
Κατανάλωση: 50 - 100 gr/m2.

Συσκευασία: 5kg και 15kg.

Cement-based mortar used for grouting 
surface holes which occur during the grinding 
process of terrazzo and micro-pebble surfaces 
using NOVACEM CREATIVE hydraulic 
binders. 
Consumption: 50 - 100gr/m2.

Packaging: 5kg and 15kg.

PLANOCOLOR CRT 052 
Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης 
που χρησιμοποιείται για την τελική 
επεξεργασία ανάδειξης ψηφίδων σε 
μικροβοτσαλωτά με χρήση ψηφίδων 
με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 3 - 4 
χιλιοστών.
Κατανάλωση: 200 - 300 ml/m2.

Συσκευασία: 25L.

Surface setting retardant used in micro-pebble 
coverings surface treatment,  for granulates of a 
maximum 3 - 4mm grain size.
Consumption: 200 - 300 ml/m². 

Packaging: 25L.

GR GB
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FINAL
SURFACE FINISH
PLANOCOLOR® TERRAZZO

PROTECT 900 S  

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για 
επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας 
όπως γυαλισμένο μωσαϊκό, σε δάπεδα και 
ειδικές κατασκευές.
Κατανάλωση: 2 - 3 L/100 m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Waterproofing impregnation for surfaces with 
reduced absorbency such as polished terrazzo, 
on floors and special constructions.  
Consumption: 2 - 3 L/100 m².

Packaging: 5L and 1L. 

PLANOFINISH CRYSTAL  

Εποξειδική κρέμα πλήρωσης οπών σε 
μωσαϊκά εσωτερικών χώρων. Μπορεί να 
δεχτεί ανάμιξη και με glitter.
Κατανάλωση: 80 - 150 gr/m2.

Συσκευασία: (0,6 + 0,4)kg.

Epoxy paste for filling pinholes of terrazzo 
coverings in internal areas. It can also be mixed 
with glitter. 
Consumption: 80 - 150 gr/m².

Packaging: (0,6 + 0,4)kg.

WET PLUS S

Υγρό εμποτισμού για προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού χρώματος σε 
βοτσαλωτά και μωσαϊκά. Παρέχει 
‘βρεγμένη’ όψη.
Κατανάλωση: 2 - 4 L/100 m2.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Solvent based stain protector and color-
enhancing agent for micro-pebble and terrazzo 
coverings. It provides a ‘wet’ look.
Consumption: 2 - 4 L/100 m². 

Packaging: 5L and 1L.

PROTECT 300 S  

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για 
επιστρώσεις ‘μαλακωμένου’ μωσαϊκού και 
μικροβοτσαλωτών, χωρίς αλλοίωση της 
τελικής τους όψης.
Κατανάλωση: 5 - 20 m2/L.

Συσκευασία: 5L και 1L.

Waterproofing impregnation for honed terrazzo 
and micro-pebble coverings, without altering 
the final appearance. 
Consumption: 5 - 20 m²/L.

Packaging: 5L and 1L. 

GR GB
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απεικονίζονται. Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής, οι αποχρώσεις που εμφανίζονται εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλόλητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να 
βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή 
φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. 
Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση των Εντύπων Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr.
Legal Notice: The technical data and recommendations included or listed are the outcome of laboratory measurements combined with our current knowledge and expertise. All information and specifications should in any case be considered as indicative. The Company makes every effort to 
ensure the accuracy of the information provided herein. Product specifications are subject to change without notice and may differ from product images. Due to printing and application procedures, the colors displayed here should be considered as indicative. In particular, variations in materials, 
substrates and on-site application conditions are such that no warranty can be given or implied reference to the suitability of the materials for trading or use for a particular purpose and conditions of any given project. Anyone interested in using the product must ensure beforehand that the product 
is suitable for the intended use and in any case, the user is solely responsible for any outcomes associated with the use of product. Among other things, the Company is not responsible for any normal wear or tear from environmental or any other unsuitable conditions. We reserve the right to revise 
or change the data herein without prior notice. Restrictions and disclaimers apply to the extent permitted by applicable law. The Company has a Technical Support Department, which has exclusive responsibility for providing technical advice and solutions, addressing relevant issues. Requests 
to the Technical Support Department are addressed and answered, only in writing. For the latest and valid version of the Technical Data Sheet, the user of the material must refer to our website www.novamix.gr.
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ADRIANOPOULOS + ASSOCIATES 
www.d-na.gr 
ALEXIOU ARCHITECTS 
www.facebook.com/alexiou1972
ALVARO VALDECANTOS
www.alvarovaldecantos.com
BOGDANOS ARCHITECTURE
www.bogdanos-architecture.com 
C&C DESIGN
www.c-and-c-design.gr
CAVO TAGOO
www.cavotagoo.gr 
CMTC KUWAIT
www.cmtckuwait.com
DIVINE CAVE EXPERIENCE
divinecavesuites.reserve-online.net
FABEN SHPK
info@faben.al  
FLOORTEC ARABIA TECHNICAL SERVICES LLC
riyaz@floortecarabia.com 
FOTIS SERFAS
www.hotelphotography.gr
FOUSTERIS SPIROS
www.fsbagno.com
ILYA BOTANIC SUITES
www.ilyabotanicsuites.com/el/ilya-botanic-suites-gr/
IOANNOU CEMENT 
www.facebook.com/ioannoucement
KENSHŌ BOUTIQUE HOTEL & SUITES
www.kenshomykonos.com
MARIANA BISTI 
www.marianabisti.com

MATERIAL PROJECTS & MORE
www.materialworld.gr
METALLOCK 
www.metallock.com
MIA DORIER 
www.miadorier.com
MR PISCINA 
www.mrpiscina.gr
NAARO 
www.naaro.com
NIKOS ANDRIANOPOULOS ARCHITECTURE & LIGHTING 
www.nikosadrianopoulos.com
NOVAMIX DECOR PRIVATE LIMITED  
www.novamixindia.com
NUOVO BAGNO KARKOS 
www.nuovobagno.gr 
NOTOS DESIGN - JOANNA WALACH  
info@rwalach.pl 
SANTORINAIOS ANDREAS
santorinaios@hotmail.com
SOLSTICE LUXURY SUITES 
www.solsticeoia.com
SOPHIA LUXURY SUITES 
sophiasuites-santorini.com 
THE CROSSBOUNDARIES
www.thecrossboundaries.com
TRIBE URBAN GASTRONOMY
www.triberestaurant.al 
YIORGIS YEROLYMBOS
www.yerolymbos.com
ZENETOS P & CO
szenetos@gmail.com
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