farbycaparol.pl

Wyró†nij si™ blaskiem i przepychem! U†yj połyskujåcych faktur, złotych i srebrnych farb, kryształków
lub lakierów o wysokim połysku. Nie zapomnij o kolorach. Szczególnie wyraziste så odwa†ne fiolety,
purpury i ró†e, ale tak†e klasyczna czerπ i biel. W stylu glamour królujå wzory – du†e, wyraziste, i odwa†ne
motywy kwiatowe i rzeΩby.
Kolorystyka

Off White 50

Jura 10

Rose 95

Viola 100

Techniki dekoracyjne

Metaliczna farba Metallocryl Interior Venato 45,
półmatowa farba Samtex 7, kolor Venato 45

Perłowy pigment Pearl White 3%, kolor Viola 100

W łatwy sposób osiågnij ciepły i przytulny charakter pomieszczenia. W tradycyjnych wn™trzach dominujå
jasne, pastelowe kolory. ficiany najcz™ßciej malowane så na biało lub wykaπczane jasnym tynkiem
dekoracyjnym. Znakomitym uzupełnieniem aran†acji så akcenty dekoracyjne wykoπczone kamieniem
lub naturalnym drewnem.
Kolorystyka

Viola 30

Granit 60

Saphir 120

Saphir 100

Techniki dekoracyjne

Matowa lazura Deco Lasur Matt, kolor Onyx 90

Lakier Capadur UniversalLasur w kolorze sosny

Swobodnie łåcz ró†ne style aran†acji! W tak charakterystycznej aran†acji wa†ne så wyczucie i intuicja –
pozornie mo†na łåczy√ ze sobå wszystko, pami™taj jednak o harmonii. Eklektyzm mo†e dotyczy√ zarówno
wystroju ßcian, jak i podłóg – stare drewno mo†e pojawi√ si™ obok betonu, a gładka tapeta såsiadowa√
z połyskujåcå ßcianå wykoπczonå technikå dekoracyjnå.
Kolorystyka

Tundra 60

Ginster 55

Papaya 55

Papaya 45

Techniki dekoracyjne

Materiał gruntujåcy Fibrosil, metaliczna farba
Metallocryl Interior oraz farba Samtex 7 kolor
Palazzo 160

Jednowarstwowy, bezbarwny lakier PU GLOSS

Prostota, minimalizm i przestrzeπ to wszystkie odcienie bieli i szaroßci. Na ßcianach i podłodze ßwietnie
sprawdzå si™ surowy beton lub cegła. Nowoczesne wn™trze mo†esz ociepli√ kolorami w tym samym tonie
lub designerskimi dodatkami na przykład czarno-białymi fotografiami. Stosuj je z umiarem w myßl zasady,
†e mniej znaczy wi™cej.
Kolorystyka

Aquarell 30

Ferro 55

Magma 25

Jura 40

Techniki dekoracyjne

Powłoka dekoracyjna Vario Putz 51, ßrodek gruntujåcy Putzgrund 610 kolor Grau 45

Beton dekoracyjny DISBON

Powrót do przeszłoßci to wn™trza utrzymane w naturalnym klimacie, så proste i ciepłe. Dominujå w nich
kolory pastelowe i naturalne materiały dekoracyjne. Styl vintage doskonale łåczy si™ z ludowymi
motywami. Rustykalne wn™trze doskonale urozmaicå dodatki, takie jak: kwieciste serwetki, suszone
bukiety czy wzorzyste tkaniny.
Kolorystyka

Curry 120

Curry 65

Papaya 10

Palazzo 120

Techniki dekoracyjne

Technika szpachlowa Capadecor Arte Twin Basic
oraz Efekt Gold, kolor Palazzo 150. Podkład
Indeko-Plus, kolor biały

System posadzkowy DISBON Arte Floor Savona

Historia Caparol rozpocz™ła si™ ju† w 1895 roku.
Dzi™ki stałemu poszerzaniu oferty produktowej oraz licznym inwestycjom, dziß Caparol jest trzecim pod
wzgl™dem wielkoßci przedsi™biorstwem bran†y chemii budowlanej w Europie.
Sukces Caparol jest wynikiem intensywnych prac badawczych, zaawansowanych technologii oraz
nieustajåcej innowacyjnoßci.
Caparol jako pierwszy na ßwiecie opracował receptur™ farb dyspersyjnych.
Oprócz szerokiego portfolio farb wewn™trznych i elewacyjnych, Caparol jest równie† czołowym
producentem nowoczesnych systemów ociepleπ z wykorzystaniem styropianu oraz wełny mineralnej.
Dzisiaj i Ty mo†esz si™ przekona√ czym dla Caparol jest połåczenie koloru i technologii.

farbycaparol.pl

ColorExpress
KOLOR ZGODNY Z TWOIM ÎYCZENIEM
System maszynowego barwienia ColorExpress zapewnia nieograniczone mo†liwoßci kształtowania
kolorystycznego wn™trz i fasad budynków. Dzi™ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiåzaπ, dysponuje on
ponad 4 000 000 receptur dla farb, lakierów i tynków. Receptury så archiwizowane w stacjach ColorExpress,
dzi™ki czemu †ådany kolor mo†e by√ w ka†dej chwili ponownie odtworzony! Dodatkowo, do Twojej
dyspozycji oddajemy profesjonalne wzorniki i narz™dzia kolorystyczne ułatwiajåce wybór właßciwego
odcienia farby.
Dzi™ki mo†liwoßciom komputerowego systemu
zaprojektowany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

ColorExpress,

mo†emy

przygotowa√

kolor

Nazwy poszczególnych kolorów pochodzą ze wzornika Caparol 3D-System Plus. Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory mogą odbiegać od oryginalnych.

Farby marki Caparol polecane do wn™trz

Specjalißci Caparol polecajå wewn™trznå
farb™ o uniwersalnym zastosowaniu,
Samtex 7. Charakteryzuje jå półmatowa
Doskonale sprawdza si™
powłoka.
w pomieszczeniach o podwy†szonej
wilgotnoßci takich jak kuchnia i łazienka.
Wielkoß√ opakowaπ: od 1,25L do 15L

Farby Caparol ze znaczkiem E.L.F. wydzielajå 30 razy
mniej substancji szkodliwych niż dopuszczajå normy
Unii Europejskiej. Podczas ich wysychania do
powietrza dostaje si™ praktycznie tylko woda,
dlatego właśnie så szczególnie rekomendowane do
pomieszczeπ, w których przebywajå dzieci.

Do pomieszczeπ nara†onych na szczególne
obciå†enie, takie jak pokoje dzieci™ce czy
przedpokoje, polecamy farb™ Latex Samt 10,
której półmatowa powłoka daje gwarancj™
najwy†szej odpornoßci na szorowanie.
Wielkoß√ opakowaπ: od 5L do 12,5L

Na wzornictwo XXI wieku składajå si™ ró†norodne trendy. Dlatego modne så dziß zarówno ascetyczne
wn™trza o klimacie futurystycznym; eleganckie, klasyczne stylizacje, jak równie† przytulne wn™trza w stylu
retro. Obok oczywistej kolorystyki, ogromnego znaczenia nabiera struktura powierzchni oraz jej optyczne
i dotykowe właßciwoßci. Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji materiałów wykoπczeniowych,
pozwala na uzyskanie naprawd™ zaskakujåcych efektów wizualnych. W zwiåzku z tym, niedoceniane
dotåd właßciwoßci produktów i materiałów, nabierajå nowego, nieznanego dotychczas znaczenia.
Poznaj nowe mo†liwoßci łåczenia farb wewn™trznych i technik dekoracyjnych Caparol. Najciekawsze
propozycje znajdziesz na odwrocie broszury.
O szczegółowy dobór produktów zapytaj sprzedawc™.

