
PremiumClean en PremiumColor
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

PremiumClean en PremiumColor
Intensieve belastbaarheid en duurzame bescherming.

Economisch voordelig door:
• Hoge belastbaarheid en reinigbaarheid
• Lagere onderhoudskosten

Veelzijdig en aansprekend:
• Fraaie matte uitstraling
• Flexibiliteit in uw kleurenkeuze
• Hoge kleurintensiteit

Reiniging met water Links: traditionele muurverf 
Rechts: PremiumClean

Duurzame bescherming
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Als het echt schoon moet zijn!

Mat, donkere kleuren en een lange onderhoudscyclus!Bent u op zoek naar een product met een matte uitstraling voor uw wanden 
die u de mogelijkheid biedt deze goed te kunnen reinigen en makkelijk te 
onderhouden? Met PremiumClean en PremiumColor kunt u aan alle eisen 
voldoen! Beide producten overtuigen met hun matte afwerking, zijn zeer goed 
te reinigen en dekken samen het gehele kleurbereik. 

PremiumClean - bij hoge hygiënische eisen
Tot voor kort was het alleen met glanzende of zijdeglanzende 
muurverven mogelijk om een duurzame én eenvoudig te reinigen 
wand te realiseren. Caparol PremiumClean is sinds een aantal ja-
ren de eerste matte muurverf die zulke eigenschappen wél heeft. 
De verf is bestand tegen alle kleurloze desinfecterings- en reini-
gingsmiddelen die met water verdunbaar zijn. 

PremiumColor - voor intensieve kleuren
Waar voorheen een zijdeglanzende, bindmiddelrijke muurverf 
toegepast moest worden om het zogenaamde schrijfeffect en 
de pigment afgifte te vermijden, kan er nu ook voor een matte 
afwerking gekozen worden. Niet alleen de hogere belastbaar-
heid, ook de hogere kleurintensiteit en de fraaie matte uitstraling 
maken PremiumColor tot een absoluut topproduct. 

PremiumClean en PremiumColor stellen u in staat schone en duurzame wanden tot stand te brengen in bijvoorbeeld onder-
wijs, zorg en openbare gebouwen. Als matte muren langer schoon en in goede staat blijven, levert dat een langere onder-
houdscyclus op! PremiumClean is te maken in lichte en midden kleuren. PremiumColor is ook te maken in donkere kleuren.

Kleurdiversiteit

PremiumClean en PremiumColor bieden u niet alleen de mo-
gelijkheid om voor een duurzame bescherming te kiezen, 
maar geven u ook ruimte voor het maken van een flexibel 
kleurontwerp.

Het kleurconcept SURPLUS Trend van Caparol presenteert 
een beperkte kleurselectie van tijdloze basiskleuren tot fleurige 
accentkleuren. Daarbij vormen warme, rustige kleurtinten 
(SURPLUS) combinaties met trendy, karakteristieke accent-
kleuren (Trend). Het concept bevat als handige hulpmidde-
len een innovatieve kleurenklapper met echte verfstalen en 
laat verder ook  inspirerende voorbeelden van verschillende 
woonsituaties zien. Alle tinten van dit kleurconcept zijn te ma-
ken in PremiumClean, respectievelijk PremiumColor.

Zie ook: www.caparol.nl/kleursystemen.

SURPLUS
Simoni for Caparol

Trend 
2012 | 2013

Decoratieve inspiratie

Foto beneden links: middelbare school, Kaufungen
Foto beneden rechts: Mercedes-Benz Arena, Stuttgard


