ROYALPAINTS® is the fresh proposal in the field of paint manufactur-

H ROYALPAINTS® αποτελεί την φρέσκια πρόταση στο χώρο της πα-

ing. Relying on new technical and technological solutions, our compa-

ρασκευής χρώματος. Στηριζόμενη σε νέες τεχνικές και τεχνολογικές

ny manufactures since 1992 a wide range of colors, always keeping in

λύσεις, η εταιρεία μας κατασκευάζει από το 1992 μία ευρεία γκάμα

mind the values of:

χρωμάτων, πάντα με γνώμονα τις αξίες της:

_ Excellent Quality Paint

_ Άριστη Ποιότητα Χρωμάτων

_ Environmental Friendliness

_ Φιλικότητα στο Περιβάλλον

_ Highly Scientific Training

_ Άρτια Επιστημονική Κατάρτιση

_ Personal Customer Service

_ Προσωπική Εξυπηρέτηση στον Πελάτη

_ High Value to Cost (Value for Money)

_ Υψηλή Αξία προς Κόστος (Value for Money)

Our main goal is to produce high quality color, based on our consider-

Βασικός στόχος μας είναι η παραγωγή χρωμάτων άριστης ποιότητας,

able scientific and technological expertise, always with respect for the

στηριζόμενοι στησημαντική επιστημονική και τεχνολογική μας πείρα,

environment. The color technology used has American origins, adapt-

πάντα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Η τεχνολογία χρωμάτων

ed to specific to any conditions.

που χρησιμοποιούμε έχει αμερικάνικη προέλευση, προσαρμοσμένη
στις ειδικές Μεσογειακές και Ελληνικές συνθήκες.

For this reason, always select the best raw materials and production
methodologies mild and often testing our products to reliable chem-

Για αυτό το λόγο επιλέγουμε πάντα τις καλύτερες πρώτες ύλες και

ical and engineering control laboratories - seek the results and the

μεθοδολογίες ήπιας παραγωγής, ενώ δοκιμάζουμε συχνά τα προϊόντα

comparison to the competition of our people.

μας σε αξιόπιστα εργαστήρια χημικού και μηχανικού ελέγχου – ζητήστε τα αποτελέσματα και τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό από τους

Finally, at the center of our focus is customer satisfaction. Our flexible

ανθρώπους μας.

structure allows you to adapt ourselves around you, for better and
personal service of your needs, always with high value for the money

Τέλος, στο κέντρο της προσοχής μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη.

we invest in our products.

Το ευέλικτο σχήμα μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τους εαυτούς
μας γύρω από εσάς, για την καλύτερη και προσωπική εξυπηρέτηση
των αναγκών σας, πάντα με υψηλή αξία για τα χρήματα που επενδύετε
στα προϊόντα μας.

TAILORS CONSULTING AND PAINTS LTD.
Factory of ROYAL PAINTS
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ROAD MARKING
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ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ /
WOOD - METAL

ROYAL WOOD

ROYAL METAL

ROYAL MARE

ULTRA ENAMEL

AQUA ROYAL
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