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Kennis van kleur

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. 

Kleur heeft op de eerste plaats een esthetische functie, maar ondersteunt en versterkt 
ook de functionaliteit. Elke ruimte en elke omgeving vraagt om een eigen concept 
- kleur kan daarbij de gewenste atmosfeer creëren, de identificatie van de ruimte 
ondersteunen en richting geven. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich in hun 
omgeving prettig voelen. Kleur helpt daarbij. 

Het kiezen van de juiste kleur is een proces met verschillende fasen. Het begint 
vaak met zoeken naar inspiratie, naar nieuwe ideeën. Daarna inventariseer je de 
mogelijkheden en effecten die met behulp van kleur en kleurharmonieën mogelijk zijn. 
Vervolgens, vóór de definitieve keuze, is het belangrijk om het ontwerp te visualiseren. 

Caparol leidt opdrachtgevers en adviserende partijen door de diverse fasen met behulp 
van kleurconcepten en kleurhulpmiddelen. Daarmee biedt Caparol de architect, 
opdrachtgever en schilder enorme mogelijkheden. Denk aan kleurconcepten voor 
uiteenlopende interieurs, variërend van een woning tot een zorginstelling. Met 
inspirerende elementen voor ontwerpideeën, maar ook handige schema’s voor het 
creëren van kleurcombinaties. 

We delen onze kennis van kleur graag met onze partners. Dat doen we in de vorm 
van diverse kleurenwaaiers en kleurconcepten, maar bijvoorbeeld ook met praktische 
tools om ontwerpideeën snel en realistisch digitaal in beeld te brengen. Voeg daar je 
eigen kennis, creativiteit en ervaring aan toe en je gaat vol vertrouwen aan de slag. En 
dan liggen uitzonderlijke resultaten binnen handbereik.

Of je nu naar kleur kijkt als architect, opdrachtgever of schilder, de verfproducten en 
kleurconcepten van Caparol bieden zowel esthetisch als functioneel vrijwel eindeloze 
mogelijkheden. 
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Hoe je ook klapt, het klopt !
Iedereen die zich met het kleurenontwerp bezighoudt, kan zijn of haar creativiteit met de 
Kleurenklapper vertalen in kleurcombinaties en meteen het effect zien.
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SURPLUS Simoni for Caparol

In een traditionele kleurenwaaier vind je vaak honderden kleurtinten. Een kleur kiezen 
voor een interieur of werkruimte kan daardoor een ingewikkeld en verwarrend karwei 
worden. Bovendien is het met een grote kleurenwaaier niet eenvoudig om je te laten 
inspireren en ideeën voor een eigen kleursfeer te creëren. 

De kleurcollectie ‘SURPLUS Simoni for Caparol’ maakt het leven een stuk eenvoudi-
ger. Bij deze collectie hoort namelijk een unieke Kleurenklapper. De kleuren daarin zijn 
gebaseerd op een beperkte kleurselectie en ontworpen door architect en ontwerper 
Victor Simoni in samenwerking met de Caparol FarbDesignStudio. 

Simoni en Caparol hebben 72 kleuren gekozen die je harmonieus met elkaar kunt 
combineren. Vrijwel alle kleurtemperaturen zijn erin vertegenwoordigd. En alle kleuren 
passen prima bij de gangbare materialen op de markt, zoals hout, textiel en steen.

De Kleurenklapper volgt de logica van een kleurenkeuze. Eerst de lichte basiskleu-
ren voor grote wandoppervlakken, in de klapper te vinden op een groot kleurenveld. 
Aan weerszijden kunnen vervolgens kleinere kleurvelden over de hoofdkleur worden 
gelegd. Zo vind je harmoniërende kleuren en intensieve accenten. Je krijgt in één 
oogopslag een overzicht van mogelijke kleurcombinaties en de verschillende effecten 
daarvan. Met de Kleurenklapper creëer je snel en overzichtelijk je eigen, intuïtieve 
combinaties.

Eindeloos combineren

Architect: Victor Simoni



Trends bieden zowel inspiratie als houvast. Kleurnuances en afwerkingen laten 
herkenbare stijlen en stijlkenmerken van trendwerelden en hun tijdgeest zien.

TREND
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TREND collectie

Trends vormen een belangrijke aanvulling op een traditionele basis. Trends zijn be-
langrijk voor mensen. Ze bieden zowel inspiratie als houvast. 

Door de kleurcollectie TREND vult Caparol het langlopende kleurpallet SURPLUS met 
kortlopende, actuele trendkleuren aan. In elke trendwereld zijn steeds een aantal over-
tuigende, uitgebalanceerde nuances te vinden. Met intensieve verzadiging en variaties 
vormen die op diepe, elegante kleurtonen een eigenzinnige collectie.

Elke trendwereld beschrijft een eigen levensgevoel, dat nauw met de tijdgeest verbon-
den is. Thema’s als duurzaamheid, regionalisme en redesign worden in verschillende 
gevoelsindrukken vertolkt. Daaruit komen stijlwerelden naar voren met verschillende 
esthetische kenmerken. De kleurnuances en in het bijzonder de afwerkingen laten de 
stijlkenmerken zien. Nauwkeurig afgestemd op de stemming, materialen en vormen 
van elke trend. 

Bij het maken van ontwerpen kun je de kleurcollecties SURPLUS en TREND onafhan-
kelijk van elkaar gebruiken. Maar als hulpmiddel en inspiratie voor kleurharmonieën en 
sfeervolle woonsituaties laten ze zich ook prima combineren. De SURPLUS TREND 
kleurkaarten van Caparol laten inspirerende voorbeelden van verschillende woon- 
situaties zien. Daarbij vormen warme, rustige kleurtinten combinaties met trendy,  
karakteristieke accentkleuren.

Trend en traditie

Foto’s: Caparol Sverige



Caparol Health_Care helpt bij het opstellen van eisen en het creëren van een functioneel 
design voor de zorg. Een tastbare en zichtbare bijdrage aan een betere zorg.
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Health_Care

Het ontwerp van een zorginterieur moet aansluiten op de sociale omgeving. Een 
zorginstelling stelt bijzondere functionele/technische eisen aan de omgeving, die je 
kunt combineren met de specifieke esthetiek van een zorgomgeving. Het concept 
Health_Care van Caparol legt een sterk accent op het gebruik van kleuren en voldoet 
tegelijkertijd aan alle functionele ontwerpeisen voor ruimten in ziekenhuizen, revalida-
tieklinieken en artsenpraktijken. 

Een bezoek aan het ziekenhuis is voor mensen een bijzondere gebeurtenis die regel-
matig gepaard gaat met angst en onzekerheid. Als het ziekenhuis voor enige tijd je 
leefomgeving wordt, is het prettig als de atmosfeer rust en vertrouwen uitstraalt en 
vrij is van stress. Mensen willen zich in een ruimte prettig voelen. Dat geldt niet alleen 
voor patiënten, maar ook voor personeel en bezoekers.  Voelt een patiënt zich op zijn 
gemak, dan heeft dat effect op de medische behandeling. Kleuren zijn als onderdeel 
van de vormgeving belangrijk om dat effect teweeg te brengen. Kleuren kunnen ver-
schillende stemmingen oproepen en een ruimte een eigen identiteit geven. 

De verschillende afdelingen in een zorginstelling stellen hun eigen eisen aan het kleur-
gebruik. De kinderafdeling vraagt andere kleuren en contrasten dan de afdeling ge-
rontologie. Ook de duur van het verblijf is van invloed op de keuze van de kleuren. Op 
de patiëntenkamer moet de patiënt gewoonlijk lang verblijven, een dergelijke omge-
ving moet rust en veiligheid uitstralen. Hier valt de keus daarom doorgaans op rustige 
kleuren. Pastelkleuren komen in zorginstellingen veel voor, omdat ze een zachte uit-
werking hebben op het interieur. 

Binnen het concept Health_Care heeft Caparol een specifiek kleurenschema ontwikkeld. 
Daarmee kunnen zorginstellingen, ontwerpers en uitvoerende partijen op een overzichte-
lijke manier kleuren kiezen die elkaar aanvullen en voor de juiste stemming zorgen.

Concepten voor de zorg

Project: operatiekamer in een orthopedisch kinderziekenhuis

Architect: Architekturbüro Nickl & Partner Architeken AG





Koning Willem-Alexander opende in Utrecht het nieuwe muziekpaleis TivoliVredenburg.  
Voor Caparol was de opening van TivoliVredenburg ook een bijzonder moment. 

Het nieuwe muziekpaleis is het eerste concertgebouw in Nederland waar alle wanden, 
vloeren, plafonds en houtwerkelementen zijn afgewerkt met producten van Caparol. 

Het project is uitgevoerd door Schildersbedrijf Groenenboom B.V.

Kleurrijk muziekpaleis TivoliVredenburg
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Fassade A1 kleurenwaaier

Een kleurenwaaier biedt de ontwerper maximale flexibiliteit en alle ruimte om zelf kleu-
ren te kiezen. Maar een kleurenwaaier staat niet op zichzelf. De waaier vormt de re-
presentatie van een kleursysteem. Daarmee brengen we kleurtinten in een bepaalde 
ordening, waardoor ze samenhang gaan vertonen. Het kleursysteem biedt de moge-
lijkheid om kleuren te communiceren, als basis voor een ontwerp. 

Caparol 3D System plus is sinds jaar en dag een van de meest betrouwbare kleur-
systemen. Dit systeem heeft als basis gediend voor alle kleurconcepten die we in de 
afgelopen jaren tot stand hebben gebracht. Omdat niet alle verfproducten in iedere 
kleur te produceren zijn, kunnen kleurenwaaiers direct duidelijkheid verschaffen bij het 
kiezen van kleuren voor bepaalde toepassingen.  

De nieuwste kleurenwaaier van Caparol, de Fassade A1 waaier, is speciaal ontwik-
keld voor gevels. De waaier bevat een handzame selectie van 500 kleuren uit de 3D 
System Plus collectie. Toegepast in de Nano-Quartz Matrix buitenmuurverven garan-
deren deze 500 kleuren kwaliteit en kleurstabiliteit. In het ruime palet zijn ook krachtige 
kleuren goed vertegenwoordigd.

Fassade A1 is gebaseerd op de Caparol-assortimenten Nano-Quartz Matrix (Amphi-
Silan NQ, ThermoSan NQ, Sylitol-NQ, ThermoSan Fassadenputz NQ R+K) en Amp-
hibolin. Deze hoogwaardige buitenmuurverven hebben in combinatie met anorgani-
sche kleurpasta’s een hoge kleurvastheid en ze voldoen aan de hoogste eisen op het 
gebied van verkrijting en kleurverandering. Met andere woorden: ook na langere tijd 
verkleuren deze muurverven nauwelijks en zorgen ze voor een duurzame bescher-
ming. Gevels blijven daardoor langer schoon en het rendement van het onderhoud is 
op lange termijn hoger.

Kleuren die blijven

Opdrachtgever: particulier en Bouwonderneming J. Min

Uitgevoerd door: De Koning Stukadoorsbedrijf b.v. 

Kleur: 3D Lago 15 (collectie Fassade A1)



informatie We delen onze kennis van kleur graag met onze partners. 
Dat doen we in de vorm van diverse kleurenwaaiers en kleurconcepten en 

bieden zowel esthetisch als functioneel vrijwel eindeloze mogelijkheden.
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Kleuradvisering en visualisatie

Nadat je je hebt laten inspireren en informeren, heb je nog behoefte aan een laatste 
stap voordat je de definitieve kleurkeuze maakt. Een betrouwbare, levensechte visu-
alisatie biedt zowel de opdrachtgever als de architect en de schilder extra houvast. 

Caparol maakt het eenvoudig om zo’n kleurvisualisatie zelf uit te voeren met Spectrum. 
Voor grotere projecten is het uiteraard ook mogelijk om de experts van Caparol een 
uitgebreid kleuradvies te laten maken. Voor onder meer woningen, scholen en kan-
toorgebouwen maken we regelmatig kleuradviezen. Daarbij houden we rekening met 
omgevingsfactoren als bebouwing, natuur, bouwstijl, bouwjaar en gebruik van het 
gebouw. Ook het technisch advies, dat in een eerder stadium is vastgesteld, speelt 
uiteraard een rol. 

Met Spectrum geef je vorm aan je eigen beeldgegevens en kun je tal van voorbeeldaf-
beeldingen maken. Zowel professionele adviseurs als verwerkers kunnen direct met 
de software aan de slag om ontwerpideeën snel en realistisch in beeld te brengen. 

Eigenaren en opdrachtgevers verwachten naast een betrouwbaar productadvies ook 
steeds vaker een verhelderend kleuradvies. Caparol geeft op die vraag een duidelijk 
antwoord met Spectrum. Het programma is helder en toegankelijk en daardoor ge-
schikt voor zowel professionals die dagelijks met de software werken als voor inci-
dentele gebruikers. 

Met SPECTRUM_express, de gratis online versie, kunnen op iedere plaats ontwerpen 
worden toegevoegd en bewerkt. Dit kan op een gewone PC of laptop, maar ook op 
smartphone of tablet. Probeer het zelf op http://nl.spectrumexpress.eu.

Zie je het voor je?

Caparol FarbDesignStudio



visualisatie
Een betrouwbare, levensechte kleurvisualisatie biedt zowel de opdrachtgever 

als de architect en de schilder extra houvast. De experts van Caparol helpen u 
graag met het uitwerken van een uitgebreid kleuradvies. 



toepassenAlle kleurcollecties en hulpmiddelen 
in één oogopslag
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Caparol combineert voortreffelijke verfproducten met vernieuwende kleurconcepten. Dat biedt zowel esthetisch als functioneel enor-
me mogelijkheden. Met een diepgaande kennis van kleur en een grote verscheidenheid aan kleurenwaaiers en kleurconcepten stelt 
Caparol ontwerpers, opdrachtgevers en schilders in staat kleuren te kiezen die elkaar aanvullen en voor de juiste sfeer zorgen. Onze 
kleurconcepten laten kleurtinten en echte verfstalen zien en geven diverse praktische voorbeelden van kleurcombinaties. 

Kijk ook op www.caparol.nl/kleur voor meer informatie.

Caparol 3D System plus
De kleurcollectie Caparol 3D System plus is speciaal ontwikkeld voor het maken van kleurontwer-
pen door architecten en andere professionals. Met 1350 kleurtonen omvat de collectie een grote 
hoeveelheid aan kleurmogelijkheden voor gevels en interieurs. Een zwaartepunt van de collectie 
ligt op afgezwakte tinten en verschillende lichtgradaties met architectuur in het achterhoofd. 

Caparol 3D System plus WIT
De door de FarbDesignStudio ontwikkelde 3D System plus WIT waaier bevat de 25 meest toege-
paste tinten wit. Om de witnuances makkelijk te kunnen kiezen, is het palet onderverdeeld in vijf 
kleurfamilies: Neutraal, Warm, Rosé, Crème en Fris. Alle tinten wit zijn te zien op één pagina, zodat 
de nuances goed naar voren komen. 

Caparol FASSADE A1
Deze gevelwaaier van Caparol, de FASSADE A1-waaier, is een selectie van 500 kleuren uit de 
Caparol 3D System plus-waaier. Toegepast in de NQG buitenmuurverven garanderen deze 500 
kleuren kleurstabiliteit en kwaliteit.

CaparolColor
Al jaren populair voor gevelverven en binnenmuurverven. In deze vernieuwde systematiek zijn kleu-
ren opgenomen die ook in de minerale verven van Caparol mogelijk zijn. De kleurstroken zijn zoda-
nig uitgevoerd, dat het optische effect van muurverven goed zichtbaar is.

CaparolClassic
De Caparol Classic waaier is speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld en is samengesteld 
uit veelgebruikte, typisch Nederlandse, traditionele kleuren. De keuze is gebaseerd op de uitge-
breide ervaring van Caparol-dealers in ons land met het op kleur brengen van verven en lakken, 
naar de wens van de afnemer. Deze selectie is vooral bedoeld voor lakken, binnen en buiten.
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Alle kleurcollecties en hulpmiddelen 
in één oogopslag

TREND collecties
De TREND kleurenwaaier 2012 | 2013 en TREND kleurenfolder 2014 presenteren een selectie van 
een aantal kleurtinten per trendwereld. Alle tinten zijn speciaal uitgekozen om de kleurcollectie 
SURPLUS Simoni for Caparol met actuele, trendy kleuren aan te vullen. Deze trendkleuren kunnen 
ook onafhankelijk van de SURPLUS collectie worden gebruikt.

SURPLUS TREND kaarten
Kleurkaarten met inspirerende voorbeelden van verschillende woonsituaties. Warme, rustige 
kleurtinten, gecombineerd met een of meer trendy, karakteristiekste accentkleuren. De gekozen 
kleurtinten zijn deels gebaseerd op de kleurcollectie SURPLUS Simoni for Caparol. Daarnaast vul-
len enkele kleurtinten uit TREND de Kleurenklapper SURPLUS aan met actuele kleuren.

Health_Care 
Het concept Caparol Health_Care is specifiek gericht op functionele ontwerpen voor de zorg, met 
een sterk accent op kleurgebruik. Het kleurenschema bevat in totaal 63 kleurtinten, samengesteld 
met basis-, ondersteunende- en accentkleuren. Het kleurconcept laat veel praktische voorbeelden 
zien voor publieke ruimten, behandelkamers en verblijfsruimten. 

Disbon FloorColor Plus
De collectie FloorColor geeft unieke kleurmogelijkheden voor vloeren. De toepassing van inten-
sieve, verzadigde kleuren is bepalend voor het accent van de vloer, zonder een storend effect. De 
door Caparol ontwikkelde kleurreeksen omvatten een breed spectrum van op rood, oker, grijs, 
groen en blauw gebaseerde tinten, met een levendige en natuurlijke uitstraling.

Spectrum kleurprogramma
Caparol Spectrum maakt het mogelijk om eigen ontwerpen, beeldgegevens en voorbeeldafbeel-
dingen direct zichtbaar te maken. Met de software brengen zowel professionele adviseurs als 
verwerkers hun ontwerpideeën snel en realistisch in beeld. 
Kijk ook op www.caparol.nl/spectrum voor meer informatie. 

SURPLUS Simoni for Caparol
Voor de SURPLUS Kleurenklapper heeft Caparol 72 kleuren gekozen die je harmonieus met elkaar 
kunt combineren. De opzet volgt de logische volgorde van het kleurkeuzeproces. 
Hoe je het ook klapt, het klopt!
Kijk ook op www.simonibekentkleur.eu voor meer informatie.





In Kerkrade is de wijk Nulland, bestaande uit 133 woningen, gerenoveerd met Capatect gevelisolatie. 
Om de bewoners een goed beeld te geven van het eindresultaat is door Caparol 

in samenwerking met SeC Architecten een professioneel kleuradvies verzorgd. 
Het project is uitgevoerd door Bouwservice Fons van der Heijden BV.

Kleuradvisering in Kerkrade
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