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* Wijzigingen voorbehouden. Bij grote belangstelling kan een extra trainingsdatum worden ingepland.  
  De actuele beschikbare data zijn terug te vinden op www.caparolacademy.nl. 

  Geplande trainingsdata voor Caparol Academy*

Muurverven 10 december
09.00 - 13.00 uur

16 januari
09.00 - 13.00 uur

11 februari
09.00 - 13.00 uur

4 maart
09.00 - 13.00 uur

Decoratieve afwerkingen
voor interieurs

18 december
09.00 - 15.00 uur

14 januari
09.00 - 15.00 uur

23 januari
09.00 - 15.00 uur

13 februari
09.00 - 15.00 uur

Kennis van kleur 19 december
09.00 - 15.00 uur

6 februari
09.00 - 15.00 uur

5 maart
09.00 - 15.00 uur

Vloeren en betonbescherming 11 december
09.00 - 13.00 uur

21 januari
09.00 - 13.00 uur

5 februari
09.00 - 13.00 uur

3 maart
09.00 - 13.00 uur
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Academy Specials: trainingen op maat

Met een training op maat speelt u perfect in op de wensen en het actuele 
kennisniveau van uw medewerkers. Dit kan bij ons in Nijkerk, bij een Caparol-
groothandel bij u in de buurt of op een andere geschikte locatie. Samen met u 
kijken we naar de invulling van de training. De mogelijkheden zijn zeer divers: 
van een gespecialiseerde training voor de verwerking van Disbon A326 tot een 
laagdrempelige Toolboxmeeting van hooguit 30 minuten. 

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken, we denken graag met 
u mee om een geschikte training samen te stellen. Bel ons op 033-247 50 00, 
mail naar academy@caparol.nl of vraag uw Caparol contactpersoon om meer 
informatie over trainingen op maat.

 

Welkom bij de Caparol Academy 

Komend seizoen staat ons team van de Caparol Academy weer voor u klaar met 

interessante trainingen op het gebied van verf, betonbescherming en kleur. Zoals 

u van ons gewend bent, kunt u deze trainingen gratis volgen. Op onze locatie in 

Nijkerk beschikken wij over een speciale opleidingsruimte, een compleet uitgeruste 

praktijkruimte en voldoende parkeergelegenheid.

Als certificering ontvangt u van ons het welbekende Academy Paspoort. Daarin 

vindt u alle opleidingen van dit seizoen. Bent u bij een training aanwezig, dan 

wordt die in het paspoort afgestempeld.

De voorwaarden voor deelname en een overzicht van de beschikbare cursusdata 

vindt u op www.caparolacademy.nl. Aanmelden voor een of meer van onze Aca-

demy trainingen? Ga naar de website en meld u aan via het online aanmeldfor-

mulier. U ontvangt binnen 1 à 2 werkdagen een deelnamebevestiging van ons. 

Trainingslocatie:

Koperslager 2

3861 SJ  Nijkerk

033-247 50 00
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Muurverven

Een verflaag biedt verfraaiing en bescherming. Tenminste, áls u de keuze voor een muurverf goed afstemt op de onder-

grond en de eisen die aan de afwerking worden gesteld. Tijdens deze training leert u alles over de meest gebruikte soorten 

verf en hun specifieke eigenschappen. 

 Voor 6 tot 20 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Architecten

• Medewerkers van de groothandel 

• Opdrachtgevers

Voor wie is deze 
training bestemd?

• Ondergrond- en probleemherkenning

• Toepassingsgebieden

• Bouwfysica

• Voorstrijkmiddelen

• Overeenkomsten en verschillen tussen 

diverse soorten muurverf

Welke onderwerpen worden
tijdens deze training behandeld?

Ingeplande data

• 10 december  09.00 - 13.00 uur

• 16 januari  09.00 - 13.00 uur

• 11 februari  09.00 - 13.00 uur

• 4 maart  09.00 - 13.00 uur
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Decoratieve afwerkingen voor interieurs

Ingeplande data

• 18 december  09.00 - 15.00 uur

• 14 januari  09.00 - 15.00 uur

• 23 januari  09.00 - 15.00 uur

• 13 februari  09.00 - 15.00 uur

Vormgeving van woningen en interieurs vraagt naast designvaardigheden ook om creatieve ideeën en bijpassende pro-

ducten. Tijdens deze training leert u dan ook wat de mogelijkheden in producten en technieken zijn om iedere ruimte een 

stijlvolle metamorfose te laten ondergaan. 

 Voor 6 tot 12 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Praktijktraining Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Architecten

• Medewerkers van de groothandel 

Voor wie is deze 
opleiding bestemd?

• Uitleg over diverse decoratieve afwerkingen

• Technieken en gereedschappen

• Zelf aan de slag met een aantal rol-, kwast-  

en spaantechnieken zoals StuccoDecor di Perla  

en Calcino Romantico.

Welke onderwerpen worden
tijdens deze opleiding behandeld?
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Kennis van kleur

Het kiezen van de juiste kleur is een proces dat bestaat uit verschillende fasen. Zoeken naar inspiratie, een inventarisatie 

van de mogelijkheden op het gebied van kleurharmonieën en natuurlijk het visualiseren van uw ontwerp. Deze training 

geeft u onder meer inzicht in het belang van kleurordening en kleursystematiek bij het kiezen van én communiceren over 

kleur.

 Voor 6 tot 10 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Medewerkers van de groothandel

• Ontwerpers

Voor wie is deze 
training bestemd?

• Kleurbeleving

• Kleur en materiaal

• Kleur en ruimte

• Harmonieën en contrasten

• Kleurenonderzoek in Nederland

• Introductie kleurprogramma Spectrum

Welke onderwerpen worden
tijdens deze training behandeld?

Ingeplande data

• 19 december  09.00 - 15.00 uur

• 6 februari  09.00 - 15.00 uur

• 5 maart  09.00 - 15.00 uur
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Vloeren en betonbescherming

Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies… ze moeten tegen een stootje kunnen. Professionele be-

scherming is dan ook onmisbaar. Geen enkele vloer is zonder behandeling van een geschikte coating beschermd tegen 

de invloeden van buitenaf. Tijdens deze training leert u daarom ook wanneer u welk product moet kiezen én hoe u ze vak-

kundig kunt toepassen. Want dát maakt het verschil! 

 Voor 6 tot 12 deelnemers Inclusief koffie, thee, fris en lunch

 Theorietraining, ondersteund met praktijk Deelname is gratis

• Applicatie- en onderhoudsbedrijven

• Medewerkers van de groothandel 

Voor wie is deze 
training bestemd?

• Ondergrondherkenning

• Reparatie en voorbehandeling

• Applicatiemethoden

• Verschillende coatingssystemen (o.a. impregne-

ring, rolcoating, gietcoating, 1- en 2K producten)

• Toepassingen

• Demonstratie systemen

Welke onderwerpen worden
tijdens deze training behandeld?

Ingeplande data

• 11 december  09.00 - 13.00 uur

• 21 januari  09.00 - 13.00 uur

• 5 februari  09.00 - 13.00 uur

• 3 maart  09.00 - 13.00 uur

Specialty training op aanvraag: sneldrogende vloerafwerkingen

Of het nu gaat om een balkon, een flatgalerij of een industriële vloer: met de sneldrogende 2K-coating 

DisboPUR A326 is de vloer al na enkele uren weer in gebruik te nemen. Voor vloerverwerkers bieden wij een 

gespecialiseerde training aan voor de specifieke verwerking van DisboPUR A326. Interesse? Neem contact 

met ons op om de mogelijkheden te bespreken!



DAW NEDERLAND B.V. 
www.caparol.nl
info@caparol.nl

Caparol Academy 2019-2020
Kijk op www.caparol.nl of www.caparolacademy.nl voor meer informatie.
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Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 

100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.


