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ALIUMINIO KOMPOZITINIŲ PLOKŠČIŲ SPALVŲ 

KATALOGAS 
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NEOBOND® Lygi ir metalo serija siūlo įvairias vientisas spalvas nuo grynos baltos ir pastelinės pilkos iki 

ryškios raudonos, mėlynos, žalios ir geltonos. 

    NEOBOND® Lygios spalvos  plokštės gali būti puikus pasirinkimas bet kokiam architektūriniam sprendimui, 

kai nereikia specialiųjų efektų. 

    NEOBOND® Metalo spalvos suteikia plokštėms klasikinio metalinio blizgesio, kuris keičiasi esant įvairiems 

apšvietimo intensyvumams ir matymo kampams, suteikdamos vaizdingą fasado paviršiaus įspūdį ir darydamos jį 

ryškesnį. 
 

        

WI-702 Porcelain white                      WI-701 Crown white                         RAL 9010 Pure white                          WI-703 Ivory 

       

WI-731 Bright silver metallic            WI-733 Beige                                       WI-708 Silver metallic                       WI-706 Light grey 
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WI-731 Bright silver metallic            WI-733 Beige                                       WI-708 Silver metallic                       WI-706 Light grey 

         

WI-700 Copper metallic                    WI-714 Sea green metallic               WI-736 Sand golden metallic           WI-737 Dark grey metallic 

       

WI-719 Yellow                                    RAL 2009 Traffic orange                    WI-728 Red                                          RAL 3003 Ruby red 
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WI-722 Green                                     WI-727 Blue                                         RAL 7021 Black grey                           RAL 8019 Grey brown 

     

RAL 7012 Basalt grey                         RAL 7016 Anthracite grey                 WI-730 Black 

NEOBOND® mediena ir akmuo 

 

    NEOBOND® Medžio ir Akmens serijos aliuminio kompozitinės plokštės puikiai imituoja įvairių rūšių medieną (ąžuolas, vyšnia, 

alksnis ir kt.) ir akmenį (granitas, marmuras), suteikdamos autentiškus raštus ir struktūruotą tikro medžio ar natūralaus akmens įspūdį. 

    NEOBOND® mediena ir akmuo sujungia natūralių medžiagų grožį ir išskirtines aliuminio kompozicinės plokštės savybes, 

leidžiančias sukurti sudėtingas formas ir dizainus. Medžio ir Akmens serijos plokštės puikiai tinka įvairių tipų fasadų apdailai tiek 

įspūdingomis didelėmis kompozicijomis, tiek siauromis dekoratyvinėmis juostelėms, kurios suteikia žavesio bet kokiam 

architektūriniam dizainui. 
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NEOBOND® Mediena 

 

       

WD87401 Ash tree                             WD87418 Rustical Oak                     WD87115 Alder                                  WD87340 Yew tree 

       

WD87426 Cherry                                 WD87373 Bog oak                             WD87400 Mahogany                        WD87042 Ebony 

NEOBOND® Akmuo 

       

WS87357 White Marble                   WS87192 Black Granite                     WS87371 Grey Granite                     WS87358 Grey Marble 
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WS87111 Pink Granite                      WS87125 Red Granite                        WS87423 Sand Marble                     WS87201 Rose tea Marble 

     

WS87325 Yellow Granite                  WS87083 Brown Marble                   WS87356 Green Marble 

„NEOBOND®“ putojantis vynas 

    NEOBOND® Putojančio vyno aliuminio kompozicinės plokštės yra išskirtinis sprendimas, pabrėžiantis šiuolaikinės architektūros 

rafinuotumą, žavesį ir eleganciją, atitinkamai pranokstančias visas kitas medžiagas. Išskirtinės natos, žvilgantis spindesys ir putojančio 

vyno efektas ant metalo sukuria subtilų ir rafinuotą įspūdį. 

    NEOBOND® Putojančio vyno plokštės gali ne tik suteikti išskirtinumo ir žavesio architektūriniam fasado dizainui, bet ir sukurti 

nuostabų kontrastą derinant su kitomis faktūromis. 

       

Gold Galaxy                                         Red Galaxy                                          Light Blue Galaxy                                 Black Galaxy 
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Grey Galaxy                                         Blue Galaxy                                          White Galaxy                                       Light Grey Galaxy 

NEOBOND® Chameleono serijos spalvos natūraliai atsispindi, sukurdamos įspūdingą spalvų keitimo efektą ant išorinio paviršiaus. 

Specialių pigmentų buvimas yra išskirtinis chameleono dangos bruožas. Priklausomai nuo pigmento tipo ir žiūrėjimo kampo, viena 

spalva vienu metu pereina į kitą, suteikdama blizgesį ir harmoningą spalvų spektro atspindį, suteikdama subtilų ir elegantišką įspūdį. 

Su aliuminio kompozicinėmis plokštėmis NEOBOND® Chameleono plokštes architektai gali sukurti tikrai nepaprastą dizaino estetiką 

ir suteikti išskirtinę išvaizdą bet kokiam fasadui. 

 

       

WCH-84099 White Pearl                   WCH-84105 Mystic Golden              WCH-84098 Arctic Blue                    WCH-84097 Water Lilly 

       

WCH-84088 Vine Mapple                 WCH-84101 Coral Red                       WCH-84102 Tropical Forest             WCH-84100 Antique Brass 
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WCH-84096 Emerald Green             WCH-84107 Royal Purple                 WCH-84109 Old Lavender                 WCH-84095 Deep Blue 

NEOBOND® Šerkšno serija sujungia žavią arktinio šerkšno dekoro imitaciją ir smulkaus ledo sluoksnio išvaizdą. Aliuminio 

kompozitinės plokštės NEOBOND® šekšno plokštės leidžia sukurti universalų ir išskirtinį dizainą, suteikiant švelniai grubią tekstūrą 

su matine glazūra. Tos įspūdingos, mažai atspindinčios, (šerkšno spalvos) puikiai tinka prekiniams ženklams ir projektams, kurie 

apibūdina prabangą, ir gali suteikti spalvingo prašmatnumo bet kokiam projektui, ypač tokiems kaip prabangūs viešbučiai, meno 

galerijos ar aukščiausios klasės rezidencijos. 

 

       
Frost White Iceberg                           Frost Grey Silver                                  Frost Graphite Black                           Frost Cinnamon Brown 

   

Frost Dark Amber                               Frost Marsh Green 
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NEOBOND® Cinko serijos plokštės efektyviai imituoja elegantiško matinio paviršiaus grožį. Jo subtilios tekstūros paviršius puikiai 

tinka vizualiniams efektams iš arti, iš tolo sukuriant rafinuotą cinko vaizdą. 

    NEOBOND® cinko aliuminio kompozicinės plokštės idealiai tinka norint pasiekti aukščiausios klasės išvaizdą, elegantiškus tonus 

ir drąsius teiginius, tinkančius bet kokiam architektūriniam vizualiniam poreikiui, kartu taupant jūsų biudžetą. 
 

 

Zinc Light grey 

 

Zinc Medium grey 

 

Zinc Dark grey 
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NEOBOND® keraminės plokštės suteikia šiltą, žavingą molio tekstūrą ir žemišką išvaizdą. Jo ramūs tonai suteikia gražiai sendintą 

natūralų vaizdą, sukuriantį puikų kontrastą su kitomis fasadų spalvomis ir faktūromis, taip pat suteikiant unikalų architektūrinį stilių. 

Keraminės išvaizdos aliuminio kompozicinės plokštės yra geriausias sprendimas atkurti senovės koncepcijas šiuolaikinėje 

architektūroje, sukuriant idealų senovinio ir šiuolaikinio stiliaus derinį. 
 

       

WCR-7847 Terracotta                        WCR-7849 Ochre                               WCR-7850 Mustard                            WCR-7840 Brown 

       

WCR-7842 Beige                                 WCR-7846 Ivory                                  WCR-7845 Graphite Black                WCR-7843 Deep grey 

 

WCR-7841 Pebble grey 
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NEOBOND® Urbanistinio meno aliuminio kompozicinės plokštės yra įkvėptos miesto architektūros ir šiuolaikinio miesto gyvenimo 

būdo ir gali būti apibūdintos modernia išvaizda. „Urbanistinio meno“ serijoje esančios tekstūros gali suteikti subtilų architektūrinį 

sprendimą miesto kontekste. Be to, šios tekstūros gali sukurti nepaprastą derinį su stiklu, medžiu ar vintažinėmis plytomis, 

pabrėždamos urbanistinį pastato įspūdį. 

 

       
Concrete                                               Corten I                                                Corten II                                               Corten III 

     
Patina I                                                  Patina II                                               Patina III 
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NEOBOND® Anoduotos išvaizdos aliuminio kompozitinės plokštės suteikia glotnią apdailą ir prabangią metalinę išvaizdą, 

išvengiant didelių investicijų. Anoduotos išvaizdos plokštės gali suteikti individualumo bet kokiam paviršiui ir yra populiarus 

pasirinkimas įvairiems fasado sprendimams. 

    NEOBOND® Anoduotos išvaizdos plokštės yra ideali medžiaga kuriant elegantišką ir brangią išvaizdą bet kuriai konstrukcijai, 

suteikianti begalines galimybes išradingoms dizainerių idėjoms. 

 

       
Anodized Look C0 Silver                    Anodized Look C31 Silver bronze    Anodized Look C32 Light bronze      Anodzed Look C33 Medium Bronze 

   
Anodized Look C34 Dark Bronze      Anodized Look C35 Black 

 

NEOBOND® Veidrodžio serija siūlo aliuminio kompozicines plokštes su atspindinčia aukso arba sidabro spalvos veidrodine apdaila. 

Išskirtinės architektūrinės koncepcijos su veidrodinėmis plokštėmis kūrimo galimybės neribotos. Nesvarbu, ar jos tiesiog išryškina 

fasado dalį, ar dominuoja visoje konstrukcijoje, veidrodinės plokštės yra funkcionalios ir itin įspūdingos, galinčios pakelti bet kokį 

architektūrinį sprendimą į naują lygį. 

 

    
Mirror Silver                                         Mirror Gold 
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NEOBOND® Šlifuota serija suteikia stilingą fasado apdailos sprendimą, imituojantį natūralų subtilumą. Šlifuoto aliuminio 

kompozicinės plokštės su paprastumu gali sukurti unikalų architektūrinį stilių ir suteikti rafinuoto metalo įvaizdį bet kuriam fasadui. 

    NEOBOND® šlifuotos plokštės idealiai tinka projektams, kuriuose reikalinga nepriekaištinga metalinės apdailos elegancijos ir 

universalus bei praktiško pritaikymo. 

 

       
WI-106C Brushed Silver                     WI-446C Brushed Gold                      WI-903C Brushed Golden Bronze    WI-348C Brushed Copper 

     
WI-271C Brushed Bronze Brown     WI-070C Brushed Titanium Grey     WI-103C Steel Look 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plokstes.net/
mailto:paladija@inbox.lt


        www.plokstes.net  /  paladija@inbox.lt  /  +370 68 500 786                                                                                                     

NEOBOND® Vario yra išskirtinės ir žavios apdailos kompozicinės plokštės, padengtos natūraliu variu, suteikiančios daugybę 

dizaino galimybių ir paliekančios daug galimybių kūrybiškumui. Bėgant laikui varis natūraliai keičiasi nuo blizgios raudonos iki 

tamsiai rudos, o vėliau į elegantišką melsvai žalią spalvą arba patiną. Tiems, kurie nori pagreitinti natūralų senėjimo procesus, gaminių 

asortimente yra gamykloje pritaikytos paviršiaus apdorojimo priemonės, skirtos įvairioms vario oksidacijos ir patinavimo rūšims. 

 

       

Copper Natural                                    Copper Coated                                   Copper Vintage                                  Copper Brown Longline 

       

Copper Brown Oxid                           Copper Dark Brown Oxid                   Copper Patina Green                        Copper Patina Blue 

 

Copper Patina Drops 
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NEOBOND® Žalvario kompozicinės plokštės yra padengtos elegantišku auksiniu natūralaus žalvario sluoksniu, kuris gražiai su 

laiku keičiasi. Dėl natūralaus atmosferos poveikio jo spalva pamažu išryškėja nuo rafinuotos auksinės iki rudos ir violetinės, o 

galiausiai išryškina visiškai rudą atspalvį. 
 

     

Brass Polished                                     Brass Longline                                     Brass Dark Longline 

NEOBOND® Nerūdijančio plieno kompozitinės plokštės yra padengtos blizgančiu natūralaus nerūdijančio plieno sluoksniu, kuris 

yra puikus sprendimas tvariam dizainui ir šiuolaikinei architektūros koncepcijai. NEOBOND® nerūdijančio plieno kompozitinės 

plokštės gali būti puikus pasirinkimas ne tik dideliems pastatams, bet ir mažesnėms konstrukcijoms. Kartu su kitomis tekstūromis, 

tokiomis kaip akmuo ar mediena, nerūdijančio plieno plokštės gali suteikti išskirtinę ir prašmatnią išvaizdą bet kokiam fasadui. 
 

   

Stainless Steel Brushed                     Stainless Steel Mirror 
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