Afwerkingen voor openbare ruimten
Oplossingen voor duurzaam en efficiënt onderhoud.

Introductie

Pagina 4-5

Wanden
Reinigbare muurverven
PremiumClean
CapaTex Satin
Amphibolin
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel

Pagina 6-7

Wanden met uitstraling
CapaTex Mat S1+
PremiumColor
Metallocryl Interior			

Pagina 8-9

Ecologisch verantwoorde muurverven
Sylitol Bio Interior			
IndekoGeo
PlantaGeo

Pagina 10-11

Kozijnen en metaal
Hoog belastbare oppervlakken		
Capacryl Aqua PU Satin
Capacryl Aqua 2K PU Satin
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer
Capacryl Aqua UniPrimer

Pagina 12-13

Vloeren
Een veilige vloer		
Pagina 14-15
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel		
DisboPOX 475 SL (Self-Leveling)
DisboPUR A 326
Plafonds
Akoestische plafonds		
CapaCoustic Melapor
Kleurhulpmiddelen

Pagina 16-17

Pagina 18

2

Samen zorgen voor de juiste stemming
en optimaal vastgoedonderhoud

Het ontwerpen van een ruimte is niet zomaar een kwestie van een inrichtingsplan
opstellen – het moet een antwoord zijn op de sociale omgeving. In de kern komt
het erop neer dat mensen een ruimte willen hebben waarin ze zich prettig
voelen. Dat is voor een deel het verlangen naar een beschutte plek, maar het
gaat ook om zoiets als plezier of comfort. Voor de eigenaar en beheerder van
een gebouw spelen daarnaast waardebehoud en onderhoud een belangrijke rol.
Caparol levert producten, systemen én kennis. Onderhoud is essentieel voor de
waardeontwikkeling van uw vastgoed. Zowel bij de planning als bij de uitvoering
van uw vastgoedonderhoud kunt u rekenen op de ervaring en deskundigheid
van Caparol. Bijvoorbeeld met reinigbare afwerkingen, hypo-allergene coatings
en sneldrogende vloercoatings is een pakket aan producten ontstaan dat
erop gericht is comfort te bevorderen in openbare ruimten, maar ook om voor
onderhoudsvriendelijke oplossingen te zorgen.
In deze brochure is een beknopt productoverzicht samengesteld dat gericht
is op toepassing in openbare ruimten. Graag helpen wij u aan een technisch
verfadvies dat rekening houdt met alle criteria op het gebied van duurzaamheid,
efficiëntie en esthetiek.

Duurzaam ondernemen
Zorgzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen is nu meer dan ooit van belang.
We beschikken immers slechts over één enkele planeet, en de grondstoffen
daarvan zijn beperkt. Vanuit die gedachte is het gunstig dat de hoogwaardige
producten van Caparol zo goed dekken. Ook in de productie moet zuinig worden
omgegaan met natuurlijke hulpbronnen – zelfs het stof dat hierbij ontstaat wordt
opgevangen en teruggeleid in de materiaalkringloop.
DAW, het moederbedrijf van Caparol, is een van de meest duurzame bedrijven in
de verfbranche. Zo was DAW finalist van de German Sustainability Award 2018 in
de categorie ‘Middelgrote bedrijven’, won Caparol de GreenTec Award 2018 voor
producten op basis van o.a. camelinaolie en is hennep gevelisolatie bekroond
met de architectuurprijs Iconic Award 2014 en de Innovatieprijs van het instituut
Architektur + Bauwesen.

Sportcampus Zuiderpark | Den Haag

PremiumClean
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Aan de afwerking van openbare ruimten stelt u hoge eisen

Een omgeving die goed voelt: aangename akoestiek
Voor een aangenaam binnenklimaat speelt geluid ook een grote rol. Akoestische systemen kunnen geluid absorberen en
harde, onaangename klanken dempen. Dat draagt bij aan een woon- en werkomgeving waarin mensen beter communiceren
en functioneren. | Pagina 16-17

Want het moet ook mooi zijn: wanden met uitstraling
Frisse kleuren en afwerkingen zorgen overal voor een aantrekkelijke omgeving en dus óók in openbare ruimtes. Elke ruimte
en elke omgeving vraagt om een eigen concept – kleur, materiaal en structuur van de eindafwerking van interieurs kunnen
daarbij de gewenste atmosfeer creëren. | Pagina 8-9

Bescherm wat mooi is: hoog belastbare oppervlakken
Bescherming is een ruim begrip. Een materiaal dat gekozen wordt voor het maken van een gebouw, of dat nu het interieur betreft
of de gevel, moet sterk genoeg zijn om de belasting die de omgeving erop uitoefent te weerstaan. Een coating moet dan ook vooral
veelzijdig zijn en bijvoorbeeld beschermen tegen mechanische belasting, tegen het indringen van water, tegen schrapen, krassen
en stoten. | Pagina 12-13

Aandacht voor het milieu: ecologisch verantwoord
Duurzaamheid en energiebesparing vormen in de professionele markt niet meer het exclusieve terrein van idealisten
en dromers. Integendeel: bewust omgaan met de leefomgeving en onze natuurlijke hulpbronnen is voor eigentijdse
ondernemingen een zakelijk uitgangspunt. | Pagina 10-11

Als het écht schoon moet zijn: reinigbare muurverven
Of het nu gaat om een school, een keuken, een drukke wachtruimte of een gang waar veel mensen doorheen lopen,
wanden hebben het iedere dag zwaar te verduren. Met zeer goed reinigbare muurverven creëert u een wand die er
chic uitziet en tóch niet al te kwetsbaar is. | Pagina 6-7

Veiligheid boven alles: vloeroppervlakken
Bezoekers van een openbare ruimte moeten zich prettig en veilig voelen. Daar draagt een heldere,
overzichtelijke infrastructuur aan bij, maar lichte, schone wanden, vloeren en plafonds doen dat ook.
Daarnaast zorgt een toplaag met een goede wrijvingsweerstand ervoor dat de kans op glijpartijen op
vloeren een stuk kleiner wordt. | Pagina 14-15
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Reinigbare muurverven

Als het écht schoon moet zijn
Of het nu gaat om een school, een keuken, een drukke wachtruimte of een gang
waar veel mensen doorheen lopen, wanden hebben het iedere dag zwaar te
verduren. De wanden komen nogal eens in aanraking met handen, schoenen,
tassen en jassen – de sporen van het gebruik kunnen al snel zichtbaar worden.
Als muren langer schoon en in goede staat blijven, levert dat een langere onderhoudscyclus op. Voor gebruiksruimtes (zoals keukens en gangen) maar ook
voor het onderwijs, de zorg en tal van openbare instellingen vormen de binnenmuurverven van Caparol de ideale oplossing voor fraai én economisch interieuronderhoud. Caparol heeft zowel matte als ook zijdeglanzende afwerkingen die
makkelijk schoon te maken zijn.

Sportcampus Zuiderpark | Den Haag

PremiumClean, CapaTex Mat, Capacryl Aqua PU Satin
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Wanden

Brede School | Hoofddorp

Murmellius College | Alkmaar

PremiumClean, PremiumColor

Capacryl Aqua PU Satin, Capacryl Aqua UniPrimer, Sylitol Bio Interior,
CapaTex Satin

PremiumClean
Bestand tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen en daardoor
ook zeer geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, ziekenhuizen,
verzorgingshuizen, hotels, scholen, kinderdagverblijven en horeca.

• matte muurverf
• zeer goed te reinigen

CapaTex Satin
Hoogwaardige zijdeglanzende latexverf voor oppervlakken die zeer goed
te reinigen moeten zijn zoals in bijv. scholen, kantoren, hotels. restaurants,
ziekenhuizen en trappenhuizen.

• zijdeglanzende muurverf
• zeer goed te reinigen

Amphibolin
Veelzijdig toe te passen zijdematte muurverf, oplosmiddelvrij en met een
minimale emissie. Bestand tegen desinfectiemiddelen

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-BodenSiegel
Met PU versterkte coating voor vloeren en wanden die regelmatig en zwaar
worden belast.
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• hoge lichtreflectie
• super hechtend op vrijwel
alle ondergronden

• goed slagvast
• goed te reinigen
• hoge slijtweerstand

Wanden met uitstraling

Want het moet ook mooi zijn
De eisen die aan openbare gebouwen worden gesteld gaan verder dan de primaire functie van het gebouw. Ook de esthetische kwaliteiten van een gebouw
dragen bij aan de waarde. Of je nu naar wandafwerkingen kijkt als architect,
opdrachtgever of schilder, de producten van Caparol bieden zowel esthetisch als
functioneel vrijwel eindeloze mogelijkheden.

CapaTex Mat S1+
Universele matte binnenmuurverf met hoge schrobvastheid klasse 1 én dekking
klasse 1. Vrijwel ongevoelig voor het zogenaamde ‘schrijfeffect’. Extreem goed
dekkend en uitstekend te verwerken.

PremiumColor
PremiumColor is zeer geschikt voor schilderwerk in heldere en intensieve
kleuren op alle binnenmuren die zwaar worden belast. In donkere kleuren
wordt het zogenaamde schrijfeffect tot een minimum beperkt.

Metallocryl Interior
Glanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing binnen.
In ca. 80 kleuren te maken en te combineren met effectpigmenten Capadecor
Diamonds en Pearl. Ook verkrijgbaar als goudverf CapaGold.
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• schrobvast klasse 1
• dekking klasse 1

• hoge belastbaarheid en
reinigbaarheid
• flexibiliteit in kleurkeuze

• goed te reinigen
• nagenoeg reukloos

Wanden

Blinkend als nooit te voren
Metallic muurverven maken fascinerende, veelzijdige toepassingen mogelijk.
Door de structuur van de ondergrond en de breking van licht ontstaan metaalkleurige effecten die in het interieur bijzonder krachtig werken. Metallocryl Interior is oplosmiddelvrij, nagenoeg reukloos en bestand tegen desinfecterende
middelen. Het is daardoor bijzonder goed geschikt in winkelcentra, kantoren,
entreehallen, bars etc. Dit product wordt aangeboden in materiaaltypische tinten en trendy kleuren met een licht metallic karakter.
De metallic afwerking CapaGold geeft een echt pure, heldere goudkleur. Deze
hoogwaardige en weersbestendige goudverf benadert de precieze goudtoon die
men met echt goud associeert. Ook verkrijgbaar is CapaSilber, voor een authentieke zilvertoon.

Casino | Rotterdam

CapaGold

City Harbour Hotel | Amsterdam

Hyatt Regency | Düsseldorf

PremiumColor, Metallocryl

Metallocryl
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Ecologisch verantwoorde muurverven

Aandacht voor het milieu
Meer en meer mensen hechten waarde aan hoge kwaliteit, tijdloos design en oprechte duurzaamheid - ze consumeren bewuster. Deze levensstijl gaat zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen en onze omgeving om. Daarom is het ook voor
de schildersbranche noodzakelijk om duurzaamheid op de agenda te houden en
zo onze eigen toekomst veilig te stellen.
Naast aandacht voor het milieu is een gezonde leefomgeving voor ons óók een
belangrijke doelstelling. Daarom hebben we een volledig conserveermiddelvrije
muurverf ontwikkeld om eventuele (zeldzame) allergische reacties uit te sluiten.

Sylitol Bio Interior
Binnenmuurverf op basis van silicaat. Bevat geen oplosmiddelen, weekmakers
of conserveringsmiddelen en levert daardoor geen enkel probleem op voor
mensen met een huidallergie.

• extreem matte uitstraling
• onbrandbaar, A2 conform DIN 4102
• conserveermiddelvrij

IndekoGeo
Hoogwaardige binnenmuurverf voor perfect wand- en plafondschilderwerk.
Bij de productie van het bindmiddel zijn de benodigde grondstoffen voor 100%
vervangen door herwinbare grondstoffen.

• conserveermiddelvrij
• neutraal van geur
• dekking en natte slijtage klasse 1

PlantaGeo
Witte binnenmuurverf voor milieubewust schilderwerk. Voor de productie
van het bindmiddel wordt gemodificeerd aardappelzetmeel als herwinbare
grondstof toegepast.
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• goed dekkend
• zeer mat

Wanden

Afscheid van aardolie
Bij Caparol zorgen we voor onovertroffen verf voor elk project. Tegelijkertijd
hebben we oog voor de invloed van verfproducten op onze leefomgeving. Bij
de meeste bindmiddelen heeft het bindmiddel haar oorsprong in aardolie, een
grondstof die je maar één keer kunt gebruiken. Met IndekoGeo laat Caparol zien
dat het ook anders kan. Deze muurverf bevat een bindmiddel dat geproduceerd
wordt met gebruik van uitsluitend herwinbare grondstoffen; géén aardolie, alléén herwinbare grondstoffen.
Al met al besparen we met iedere 12,5 liter emmer IndekoGeo, 3 liter aardolie.
Door de inzet van herwinbare grondstoffen wordt een vermindering van broeikasgassen bereikt van minimaal 35% ten opzichte van fossiele grondstoffen.

Kantoor R&B Wonen | Heinkenszand

Kerkgebouw De Rank | IJsselmuiden

IndekoGeo

Sylitol Bio Interior

Waardevolle grondstof: aardappelschillen
Caparol is er in geslaagd het bindmiddel voor PlantaGeo uit aardappelschillen en
spoelwater te verkrijgen via een nieuw proces. Aardappelschillen zijn afvalproducten van de voedselproductie maar een kostbare en herwinbare grondstof voor ons.
De aardappelschillen en het spoelwater worden verwerkt tot een bindmiddel, wat
de basis vormt van onze producten. Bovendien wordt geen beslag gelegd op landbouwgrond, dat bestemd is voor de productie van levensmiddelen.
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Hoog belastbare oppervlakken

Bescherm wat mooi is
In gangen en trappenhuizen waar veel wordt gelopen, moet de lambrisering
voor een afdoende bescherming zorgen. Ook hiervoor zijn verschillende verfsystemen aan te bevelen die goed bestand zijn tegen verschillende soorten belastingen van buiten af en lang meegaan. Capacryl lakken zijn betrouwbaar,
verantwoord, mooi én veelzijdig. Zowel binnen als buiten bieden de watergedragen lakken van Caparol een bescherming die degelijk en duurzaam tegelijk
is. En doordat deze producten watergedragen zijn, zorgen ze voor een minimale
geurbelasting en is de ruimte waarin ze gebruikt worden snel weer in gebruik
te nemen.

Zorgcentrum Het Ravelijn | Naarden

Muziekpaleis Tivoli | Utrecht

Amphibolin, Capacryl Aqua PU Satin, Amphibolin

Capacryl Aqua PU Satin

Capacryl Aqua PU Satin
Eenvoudig te verwerken en sneldrogende polyurethaan-acrylaatlak voor
professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen. Bestand tegen huidvet.

Capacryl Aqua 2K PU Satin
Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken
die veel te verduren hebben. Twee componenten (2K). Bestand tegen huidvet,
desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën.

Disbon 481 2K-EP-Universalprimer en Capacryl Aqua UniPrimer
Hechtprimers voor binnen en buiten met buitengewone hechting. De 2K
Universalprimer 481 heeft ook actief roestwerende eigenschappen op ijzer,
staal en verzinkte oppervlakken.
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• uitstekende vloeiing en dekking
• ook in mat en glanzend

• minimale geurbelasting
• zeer goed kras- en stootvast

• waterverdunbaar
• hecht zeer goed op vrijwel
alle ondergronden

Kozijnen en metaal

Watergedragen lak die alles kan hebben
Schilderwerk in interieurs krijgt de ene aanval na de
andere te verduren. Afwerkingen op muren en deuren vormen een kwetsbaar doelwit voor stoten, vette vingers en bijvoorbeeld hoge hakken. Capacryl
Aqua 2K PU Satin is verbijsterend hard en biedt
een actieve bescherming tegen stoten en krassen, maar ook tegen schoonmaakmiddelen en
huidvet.

Flevo Ziekenhuis | Almere

Capacryl Aqua PU Satin, Capacryl Aqua 2K PU Satin,
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer
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Een veilige vloer

Veiligheid boven alles
Schone en lichte wand- en plafondafwerkingen maken een (openbare) ruimte
aantrekkelijker. Kleur en helderheid verhogen het gevoel van veiligheid en de
juiste muurverven dragen bij aan een heldere, overzichtelijke omgeving, waarin
bezoekers zich prettig voelen.
Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat mensen op vloeren en trappen in
openbare ruimte op een veilige manier kunnen lopen. Een toplaag van een vloercoatsysteem met een goede wrijvingsweerstand bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat
de kans op glijpartijen op vloeren een stuk kleiner wordt. Met een sneldrogende
coating kan al na een paar uur de vloer weer worden vrijgegeven; vaak is het
niet nodig om loopvoorzieningen aan te brengen.

Knop Tweewielers | Kruiningen

Technische Universiteit | Delft

Diverse 2K Disbon producten

Diverse 2K Disbon producten

DisboPOX W 442 2K-EP-GaragensIegel
Glanzende epoxyhars-vloercoating met een minimale emissie voor garages,
magazijnen en kelders. TÜV gecontroleerd. Twee componenten (2K).

• bijzonder goed slagvast
• hoge slijtweerstand
• goed te reinigen

DisboPOX 475 SL (Self-Leveling)
2K-epoxyhars vloercoating voor giet- en rolapplicatie. Toepasbaar op betonnen
ondergronden, cementdekvloeren en oude/starre epoxycoatings.

• goede chemicaliënbestendigheid
• vrijwel reukloos

DisboPUR A 326
Sneldrogende vloercoating voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten
en voor hardasfaltvloeren binnen. Speciale 2K hars op basis van polyaspartic.

• droog en beloopbaar na 2½ uur
• al vanaf 3 °C te verwerken
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Vloeren
Parking Terminal Noord | Den Haag

Diverse Disbon producten

Een solide basis
Oppervlakken van parkeergarages hebben het zwaar te verduren, maar moeten tóch lang meegaan. Bezoekers van een
parkeergarage moeten zich prettig en veilig voelen. Daar
draagt een heldere, overzichtelijke infrastructuur aan bij,
maar lichte, schone wanden en plafonds doen dat ook.
In onze Disbon brochures vindt u alle systemen voor
veilige én mooie vloerafwerkingen in publieke ruimten en bijvoorbeeld parkeergarages.
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Akoestische plafonds

Een omgeving die goed voelt
Onze woon- en werkomgeving wordt steeds belangrijker. We besteden veel aandacht, tijd en geld aan het creëren van een huis dat bij ons past en waarin we
ons thuisvoelen. We doen dat bijvoorbeeld door de juiste kleuren toe te passen
en door maatregelen te nemen voor een aangenaam binnenklimaat. Maar ook
geluid speelt een grote rol. Akoestische systemen kunnen geluid absorberen en
harde, onaangename klanken dempen. Dat draagt bij aan een woon- en werkomgeving waarin mensen beter communiceren en functioneren.

Berufsbildungswerks Südhessen | Karben

Murgels Spielhaus | Baiersbronn

CapaCoustic Melapor

CapaCoustic Melapor
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Plafonds

Snel en eenvoudig een betere geluidskwaliteit
De akoestische elementen van CapaCoustic Melapor uit melaminehars bieden
met hun geringe gewicht alle denkbare toepassingsmogelijkheiden, om als
deelvlakken geluid te absorberen en om visueel voor een fraai en vrolijk resultaat te zorgen. De Melapor elementen zijn in verschillende vormen beschikbaar
en kunnen met een verflaag in alle kleuren worden afgewerkt. Het akoestische
systeem kan eenvoudig direct op de ondergrond gelijmd of met draadsystemen
bevestigd worden.
Met CapaCoustic Melapor kunt u van een betere geluidskwaliteit en een vertrouwelijke sfeer verzekerd zijn, waarin mensen elkaar goed kunnen verstaan, om
geconcentreerd te kunnen leren, te werken of om simpelweg te genieten.

CapaCoustic Melapor
Geluidabsorberende elementen van melamineschuim in diverse dikte, vormen en kleuren. De CapaCoustic
Melapor-elementen kunnen direct op de wand of plafond worden gelijmd, of direct in de ruimte worden
opgehangen. Door de snelle montage en eenvoudige bewerking uitstekend geschikt voor renovatie projecten.

Café De Rijkswacht | Hoogstraten

CapaCoustic Melapor
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Kleurhulpmiddelen

Caparol combineert voortreffelijke verfproducten met vernieuwende kleurconcepten. Dat biedt zowel esthetisch als functioneel enorme mogelijkheden. Met
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.
Hier vindt u een kleine greep uit onze kleurhulpmiddelen. Kijk voor een volledig
overzicht op onze website.

Colours That Care: At the Hotel en Lebensräume
At the Hotel is een exclusief magazine dat aandacht besteedt aan tal van verrassende aspecten van het hotel. De invalshoek is daarbij de cruciale rol van
design, licht en kleur. Met name het gebruik van kleur kan een hotel een uniek,
individueel karakter geven.
Het tweede deel in de serie Colours That Care, Lebensräume, gaat helemaal over
de bijzondere rol die kleuren spelen in het leven van ouderen. Door kleur slim en
subtiel toe te passen, kunnen we de beleving van een ruimte ingrijpend verbeteren. Alle verschijningsvormen van interieurdesign, toegespitst op de zorg voor
ouderen, komen in dit magazine voorbij.

Impressie kleurontwerp
kleurenschema 1
Caparol 3D System Plus
Verona 100
Binnenwanden
Caparol 3D System Plus
Verona 110
Overige wanden
Caparol 3D System Plus
Lachs 65
Onderrand togen

Impressie kleurontwerp

kleurenschema 3
Caparol 3D System Plus
Magma 65
Binnenwanden, overige wanden
en onderrand togen

Kleuren op beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Beoordeel deze kleurimpressie altijd aan de hand van een kleurenwaaier of kleurstaal.

Opdrachtgever:

NH Hotel Naarden

NH Hotel, Naarden

Accountmanager:

Mirella Klaassen

Kleurontwerp door:

Datum:

Visualisatie door:

Adviesnr.:

Mirella Klaassen

DAW NEDERLAND B.V.

08.5.18

Alianne van Gene

Koperslager 2
Postbus 1122
3860 BC Nijkerk
Telefoon: (033) 247 50 00
E-mail: info@caparol.nl

N.v.t.

Let op: verschillende soorten licht kunnen van grote invloed zijn op de kleurweergave. Beoordeel dit advies alleen bij daglicht!

Kleuren op beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Beoordeel deze kleurimpressie altijd aan de hand van een kleurenwaaier of kleurstaal.

Opdrachtgever:

NH Hotel Naarden

NH Hotel, Naarden

Accountmanager:

Mirella Klaassen

Kleurontwerp door:

Datum:

Visualisatie door:

Adviesnr.:

Mirella Klaassen
Alianne van Gene

08.5.18
N.v.t.

Let op: verschillende soorten licht kunnen van grote invloed zijn op de kleurweergave. Beoordeel dit advies alleen bij daglicht!

Kleuradvies
Kleur speelt bij het ontwerpen van ruimten een belangrijke rol. Des te beter is
het als ontwerpideeën op basis van uw eigen foto’s op voorhand kunnen worden
gevisualiseerd! Wij helpen u graag met een uitgebreide kleurimpressie inclusief
kleurstalen, die we geheel naar uw wensen uitwerken.
Liever zelf aan de slag? Gebruik dan kleurprogramma SPECTRUM voor fotorealistische visualisatie van kleuren en materialen. Ideaal om snel zelf ideeën uit te
proberen en ontwerpen te ontwikkelen.

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
Postbus 1122
3860 BC Nijkerk
Telefoon: (033) 247 50 00
E-mail: info@caparol.nl

Caparol 3D System Plus
De kleurcollectie 3D System Plus is speciaal ontwikkeld voor het maken van
kleurontwerpen door architecten en andere professionals. Met 1350 kleurtonen
omvat de collectie een grote hoeveelheid aan kleurmogelijkheden voor gevels en
interieurs. Ook zijn de kleuren uit de WIT collectie in de basiswaaier opgenomen.
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Buildings perform better with DAW
U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een
kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een
waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw
op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw
prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als
het éven kan, óók nog mooi.
Indien u de totale performance van uw gebouw wilt verbeteren, kunt u
kiezen voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van
het hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de
producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen,
geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak.
DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig
heeft voor topprestaties:
- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling
Dit is het moment om gebouwen beter te maken.
Samen met DAW.
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