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Decoratieve afwerkingen voor interieurs

In onze dichtbevolkte leefomgeving stellen we hoge eisen aan de ontwerpers van 
woningen, kantoren en openbare gebouwen. Die eisen gaan verder dan de primaire 
functie van het gebouw. Ook de esthetische, sociale en economische kwaliteiten van
een gebouw dragen bij aan de waarde.

Individuele en hoogwaardige vormgeving van woningen en interieurs vraagt naast de-
signvaardigheden ook ideeën en producten. Caparol presenteert op dit gebied nieu-
we, creatieve producten en technieken om iedere ruimte een stijlvolle metamorfose te 
laten ondergaan. De producten zijn in het algemeen makkelijk te verwerken en bieden 
de ontwerper en verwerker ruimschoots de gelegenheid om aan het interieurontwerp 
een persoonlijke touch toe te voegen.

Zo kan met Calcino Romantico een robuuste betonuitstraling worden gecreëerd, ter-
wijl de metallic afwerkingen van Caparol door breking van licht op accentoppervlak-
ken in interieurs bijzonder krachtig werken. Verder behoren ook meerkleurige wandaf-
werkingen, spaantechnieken en moderne types wandbekleding met nieuwe patronen 
tot de mogelijkheden.

Of je nu naar wandafwerkingen kijkt als architect, opdrachtgever of schilder, de de-
coratieve producten van Caparol bieden zowel esthetisch als functioneel vrijwel ein-
deloze mogelijkheden. 



Metallic muurverven
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CapaSilber

CapaGold

CapaGold

Metallocryl Interior

Metallocryl Interior

Metallocryl Interior
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Metallocryl Interior Metallocryl Interior

Metallocryl Interior Metallocryl Interior is een muurverf op basis van dispersie en 
maakt fascinerende, veelzijdige toepassingen mogelijk. Door de 
structuur van de ondergrond en breking van licht ontstaan me-
taalkleurige effecten die in het interieur bijzonder krachtig werken. 

Dit karakteristieke product wordt aangeboden in materiaalty-
pische tinten met een duidelijk metaalachtig uiterlijk en trendy 
kleuren met een licht metallic karakter. Metallocryl kan wor-
den gebruikt om een contrast of harmonie te verkrijgen met 
de omgeving, door daar een gestructureerde levendigheid of 
een vleugje elegantie aan toe te voegen. Metallocryl Interior is 
oplosmiddelvrij, nagenoeg reukloos en bestand tegen desinfec-
terende middelen. Het is daardoor bijzonder goed geschikt in 
winkelcentra, kantoren, entreehallen, bars etc. 

• Via ColorExpress in 80 kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½, 5 en 10 liter verpakking
• Ook verkrijgbaar: Metallocryl Exterior voor buiten

CapaGold geeft een echt pure, heldere goudkleur. Deze hoog-
waardige en weersbestendige goudverf benadert de precieze 
goudtoon die men met echt goud associeert. CapaGold is 
zowel binnen als buiten te gebruiken en is het eerste metallic 
effect-product dat ook op gevelisolatiesystemen toegepast kan 
worden. 

• Klaar voor gebruik in goud en zilver
• Beschikbaar in 2½ en 5 liter verpakking
• Ook verkrijgbaar: CapaSilber voor een authentieke 

zilvertoon
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Fluweelachtige spaantechnieken

Stucco Eleganza

Stucco Eleganza

Stucco Eleganza

Stucco Eleganza

StuccoDecor di Perla

StuccoDecor di Perla
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StuccoDecor di Perla is een materiaal met een metaalachtige 
look en fluweelachtige goud en zilver nuances. De prachtige 
metaalglinstering in combinatie met glansverschillen zorgen 
voor de chique uitstraling van dit materiaal.

• Via ColorExpress in 81 kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½ liter verpakking

Stucco Eleganza geeft een prachtig oppervlak met glansvari-
aties en optisch veranderende parelmoer effecten. Dankzij het 
gladde oppervlak in combinatie met het subtiele metaal-effect 
ontstaat een karakteristiek en elegant resultaat.

• Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½ liter verpakking

Stucco Eleganza Stucco Eleganza

StuccoDecor di Perla



StuccoDecor di Luce

StuccoDecor di Luce

Calcino Romantico

Calcino Romantico

Marmer- en betonlooks
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Calcino Romantico

StuccoDecor di Luce



9

StuccoDecor di Luce is een half-transparante spaantechniek 
voor moderne spiegelende oppervlakken met de uitstraling van 
echt, gepolijst marmer.

Ondanks de geringe laagdikte van het systeem ontstaat er 
dankzij de transparantie en de spiegelende glans van het ma-
teriaal een prachtige dieptewerking. Met StuccoDecor di Luce 
straalt het oppervlak hoge klasse uit. 

• Via ColorExpress in ca. 1300 kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½ en 5 kg verpakking

Calcino Romantico biedt met een gevarieerde en aantrekke-
lijke kleurcollectie uitgebreide mogelijkheden voor zeer natuur-
lijke wanden. Zo kunt u een robuuste betonuitstraling creëren, 
maar ook een authentiek steenachtig oppervlak.

Calcino Romantico is samengesteld uit grondstoffen van uitslui-
tend minerale oorsprong, dit resulteert in een prachtig, natuur-
lijk mat resultaat met een subtiele glinstering. Daarnaast draagt 
het bij aan een gezonde woon- en werkomgeving. De fijne kalk-
deeltjes nemen vocht op en geven die onder droge omstandig-
heden weer geleidelijk af. Calcino Romantico reguleert zo de 
vochtigheid en remt de groei van bacteriën en schimmels.

• Klaar voor gebruik in 45 standaardkleuren
• Beschikbaar in 7½ en 15 kg verpakking

Calcino Romantico

Calcino Romantico

Calcino Romantico
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ElementEffects Matrix

ElementEffects Pixel

ElementEffects Line

ElementEffects Fragment

Maximale creativiteit met Capaver® ElementEffects

ElementEffects Interval

ElementEffects Dot
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ElementEffects CircleElementEffects Graphic

ElementEffects Line Capaver® ElementEffects is een hoogwaardige wandafwer-
king met oneindige designmogelijkheden. Dit nieuwe type glas-
weefsel bestaat volledig uit duurzame en natuurlijke bestand-
delen: glas en extreem harde kwartszanddelen. ElementEffects 
is veel scheurbestendiger en stabieler dan conventionele glas-
weefsels.

Voor ElementEffects heeft Caparol op een slijtvaste onder-
laag van glasweefsel een driedimensionale structuur van grote 
kwartsdeeltjes en glasvezelstructuur aangebracht. Door een 
speciale, hechte weeftechniek is de trek- en stootvastheid van 
het materiaal aanzienlijk hoger dan bij conventioneel glasweef-
sel. Ook de kwartsafwerking is bovengemiddeld bestand tegen 
mechanische belasting. Schrapen, krassen en stoten hebben 
niet of nauwelijks zichtbare gevolgen voor de kwartsstructuur. 
Zelfs wanneer de ondergrond een deuk oploopt, zorgt de elas-
ticiteit van ElementEffects ervoor dat de vorm van het materiaal 
intact blijft.

ElementEffects biedt veel mogelijkheden voor creatieve pres-
taties. Het weefsel wordt zonder eindafwerking geleverd en 
geplaatst. Daarna kan ElementEffects met vrijwel alle types 
muurverven worden afgewerkt en alle kleuren uit het Caparol 
3D System Plus systeem. De wisselwerking van kwarts en fijn 
glasweefsel zorgt voor een fascinerend mat-/glanseffect, dat 
ook bij een dekkende afwerklaag volledig behouden blijft. Een 
metallicafwerking versterkt het effect zelfs. Bij renovatie kan dit 
glasweefsel tot vijf keer worden overgeschilderd.

• Verkrijgbaar in 10 verschillende designs. Op de volgende 
pagina vindt u hiervan een overzicht.
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FantasticFleece Linea

FantasticFleece Mandisa

FantasticFleece Siara

FantasticFleece Tisano

FantasticFleece Tiana

Variëren met wandbekleding Capaver® FantasticFleece

FantasticFleece Tizia FantasticFleece Miko
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FantasticFleece Mandisa

FantasticFleece Kimara

Wandbekleding Capaver® FantasticFleece is een materiaal op basis van hoogwaardig glasvlies en biedt architecten, verwerkers 
en opdrachtgevers nieuwe mogelijkheden. Na het verlijmen kan FantasticFleece worden afgewerkt met een op kleur gebrachte 
transparante laag DecoLasur (zie pagina 19). Zo zijn met weinig arbeidsgangen moderne, veelzijdige en oogstrelende wand-
oppervlakken te realiseren.

FantasticFleece voldoet aan de trend om rijke nuanceringen aan te brengen met de uitstraling van handwerk. Geen andere te 
schilderen wandbekleding biedt zoveel individuele en moderne mogelijkheden. FantasticFleece is ideaal voor oppervlakken met 
een representatieve uitstraling in hotels of woningen, kantoren en winkels, vergader- en wachtruimten in de industrie, handel en 
dienstverlening. FantasticFleece bestaat uit nieuw ontwikkeld glasvlies als zeer stabiele drager, met een gecontroleerd zuigvermo-
gen voor de aan te brengen verf en een gedifferentieerd uitgevoerde opdruk van het oppervlak. Door deze speciale samenstelling
volstaat één afwerklaag om een fraai resultaat te bereiken.

• Verkrijgbaar in 10 vernieuwde designs. Op de volgende pagina vindt u hiervan een overzicht.

FantasticFleece Siara
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Arte Velvet 3D Palazzo 55

DecoLasur matt 3D Pinie 15

ArteLasur Color Livorno

ArteLasur 3D Palazzo 140

Meerkleurige en transparante afwerkingen

18

ArteLasur 3D Arctis 100

DecoLasur
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ArteLasur is een speciaal ontwikkelde wandafwerking op ba-
sis van acrylaat. De transparante verf bevat witte deeltjes die 
zich, na het op kleur brengen, niet met andere kleurpigmenten 
laten vermengen en op een lichte ondergrond een hoogwaar-
dig, kleurrijk en bijzonder verfijnd uiterlijk geven. ArteLasur is 
milieuvriendelijk en reukarm en daarom goed toe te passen in 
ruimten die snel weer in gebruik moeten worden genomen.

• Via ColorExpress in ca. 350 kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½ en 5 kg verpakking

ArteLasur Color wordt niet op kleur gebracht. Deze muur-
verf bevat donkere deeltjes die op een ondergrond in kleur 
een hoogwaardig en speciaal effect geven. ArteLasur Color is 
verkrijgbaar in Ferrara met oxyde rode deeltjes, Grosseto met 
oranje-rode deeltjes en Livorno met grijze deeltjes.

• Klaar voor gebruik in 3 standaardkleuren
• Beschikbaar in 2½ verpakking

Met DecoLasur geef je een bijzonder effect aan gladde onder-
gronden, sierpleisters, rauhfaserbehang en glasvezelweefsel. 
Dit product is met name zeer geschikt voor weefsels als Fan-
tasticFleece (zie pagina 14) waarbij een transparante afwerking 
nodig is. De manier van aanbrengen zorgt ervoor dat elke wand 
zijn eigen karakter krijgt. DecoLasur is verkrijgbaar in mat (De-
coLasur matt) en in glanzend (DecoLasur glänzend).

• Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar 
• DecoLasur glänzend beschikbaar in 5 en 10 liter verpak-

king, DecoLasur matt in 2½, 5 en 10 liter verpakking

ArteVelvet is een bijzondere wandafwerking met een uniek, 
meerkleurig effect. Deze semi-transparante afwerking bevat 
speciale lichtgekleurde deeltjes die voor een kleurrijk eindresul-
taat zorgen.

• Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar
• Beschikbaar in 2½ verpakking

Arte Velvet

ArteLasur

Arte Velvet
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VarioPutz nr. 32

VarioPutz nr. 51

VarioChips nr. 57

VarioChips nr. 44

Klassieke, meerkleurige chipsafwerkingen

VarioChips nr. 63

VarioChips
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VarioChips

VarioChips Capadecor® VarioChips is een klassieke, decoratieve meer-
kleuren wandafwerking met chips voor toepassing binnen, bij-
voorbeeld in trappenhuizen en gangen. Door de economische 
verwerkingstechniek en bijzondere eigenschappen is het een 
ideale muurafwerking bij renovaties en nieuwbouw op bijvoor-
beeld glasvezelweefsel, rauhfaser, etc. 

VarioChips wordt verspoten met een vlokkenpistool en wordt 
gebruikt in combinatie met VarioColl als inbeddingslaag en af-
gewerkt met een transparante matte of zijdematte vernislaag 
VarioFinish. De chips zijn in diverse afmetingen verkrijgbaar en 
kunnen aangevuld worden met speciale glimmerchips voor een 
bijzonder effect. Door diverse kleuren te combineren ontstaat 
een levendig geheel dat een uniek karakter geeft. 

• Verkrijgbaar in 15 dessins met chipsgrootte 3, in 6 dessins 
met chipsgrootte 5 en 4 verschillende glimmerchips

• Beschikbaar in 5 kg verpakking

Capadecor® VarioPutz is een meerkleurige, mineraal aan-
doende wandafwerking voor toepassing binnen. VarioPutz is 
zeer goed te reinigen en daardoor uitstekend geschikt voor 
wanden in kantoren, gangen, trappenhuizen, etc. Als onder-
grond wordt een laag Putzgrund 610 aangebracht in een op de 
eindafwerking afgestemde kleur. VarioPutz is verkrijgbaar in 17 
verschillende dessins, waarvan een aantal met glimmerchips. 

• Verkrijgbaar in 17 verschillende dessins
• Beschikbaar in 12½ kg verpakking

VarioPutz
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De basiswaaier voor vele Caparol kleurcollecties met 1350 
kleuren voor gevels en interieurs. Inclusief nieuwe witten.

Speciaal ontwikkeld voor gevel- en muurverven. Met kleuren die 
ook in minerale verven van Caparol mogelijk zijn.

Lakkenwaaier met 101 tijdloze én eigentijdse Nederlandse kleuren. 
Gebaseerd op uitgebreid kleurenonderzoek in Nederland.

Selectie van 500 kleuren die, in combinatie met diverse NQG 
buitenmuurverven kleurstabiliteit garanderen.

3D System Plus waaier

Caparol Color waaier

Kleuren van eigen bodem waaier

FASSADE A1 waaier
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Kijk voor meer informatie over onze kleurenwaaiers 
en -concepten in de brochure ‘Kennis van kleur’.

Lasurkleuren in 100 voorbeeldcombinaties. Bevat bijna alle 250 
kleuren die volgens het ColorExpress-systeem te maken zijn.

Materiaalwaaier met diverse technieken voor betonlook Calcino 
Romantico, verdeeld over 6 kleurfamilies.

Waaier met diverse decoratieve metallic afwerkingen, zoals 
Metallocryl en CapaGold. Verdeeld over 4 kleurwerelden.

Exclusief kleurconcept met 72 harmonièrende kleuren die altijd 
goed met elkaar te combineren zijn. 

Seizoensgebonden trendkleuren die zeer goed te combineren 
zijn met o.a de SURPLUS kleurenklapper.

Voor een levensechte visualisatie van vele decoratieve producten 
en diverse andere kleuren en afwerkingen.

Capadecor Calcino Romantico waaier TREND kleurcollecties

Capadecor Effekt waaier Kleurprogramma SPECTRUM

SURPLUS kleurenklapper            ArteLasur (Color) waaier
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