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Laat je van je mooiste kant zien

In onze dichtbevolkte leefomgeving stellen we hoge eisen aan het ontwerp 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
designvaardigheden ook ideeën en producten. Caparol presenteert op dit gebied
nieuwe, 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,
terwijl de metallic afwerkingen van Caparol door breking van licht op accentoppervlakken in interieurs bijzonder krachtig werken. Verder behoren ook meerkleurige
wandafwerkingen, spaantechnieken en moderne types wandbekleding met nieuwe
patronen tot de mogelijkheden.
Of je nu naar wandafwerkingen kijkt als architect, opdrachtgever of schilder, de decoratieve producten van Caparol bieden zowel esthetisch als functioneel vrijwel eindeloze mogelijkheden.

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 Duitsland. 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.
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Metallic muurverven en effectpigmenten

Metallocryl
Metallocryl Interior is een dispersieverf met metallic-effect die op diverse manieren aangebracht kan worden. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een
blokwitter of ArteTwin-spaan bereik je een fascinerend en levendig effect. Metallocryl Interior is op kleur te maken in diverse trendy metallic tinten. Het product
is oplosmiddelvrij, nagenoeg reukloos en goed reinigbaar.
•
•
•
•

Te verwerken met roller of kwast
Te combineren met effectpigmenten Diamonds en Pearl
In ca. 80 kleuren te maken
Goed te reinigen

Metallocryl (Restaurant SEC, Oisterwijk)

CapaGold (Historisch Centrum, Leeuwarden)

Enkele kleurvoorbeelden van Metallocryl*:
Materiaaltypische kleuren

Trendkleuren

3D Palazzo 155 MET

3D Curcuma 10 MET

3D Rubin 5 MET

3D Grenadin 95 MET

3D Magma 75 MET

3D Papaya 65 MET

3D Amber 70 MET

3D Papaya 35 MET

3D Amber 10 MET

3D Siena 40 MET

3D Palazzo 245 MET

3D Curcuma 45 MET

3D Oase 70 MET

3D Pinie 15 MET

3D Patina 50 MET

3D Venato 20 MET

3D Venato 45 MET

3D Pacific 130 MET

3D Arctis 100 MET

3D Lago 50 MET

*Vraag een kleurstaal aan voor de exacte kleurbepaling. Een overzicht van alle kleuren is te vinden op onze website.
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CapaGold en CapaSilber
CapaGold geeft een echt pure, heldere goudkleur. Deze hoogwaardige en weersbestendige goudverf benadert precies de uitstraling die je met echt goud associeert.
CapaGold is zowel binnen als buiten te gebruiken en is het eerste metallic effectproduct dat ook op gevelisolatiesystemen toegepast kan worden. Ook verkrijgbaar:
CapaSilber voor een authentieke zilvertoon.

Effectpigmenten
Voor een nóg specialer effect gebruik je één van de Capadecor effectpigmenten. Kies voor een parelmoereffect of voor een diamantglinstering met
Capadecor Diamonds. Toe te voegen aan diverse wandlasuren en andere
wandafwerkingen.

CapaGold (Hotel Zuckerfabrik, Stuttgart DE)

Pearl White met DecoLasur

Diamonds

CapaGold

CapaSilber
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Fluweelachtige spaantechnieken

StuccoDecor di Perla
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 deze afwerking.
•
•
•
•

Metallic glans
In ca. 80 kleuren verkrijgbaar
Goed te reinigen
Te verwerken met een kortharige vachtroller en ArteTwin spaan

Stucco Eleganza

StuccoDecor di Perla

Enkele kleurvoorbeelden van StuccoDecor di Perla*:

Basalt 905

Stone 956

Seegrün 7002

Rosé 300

Apricot 3005

Basalt 903

Stone 954

Pistazie 806

Flieder 409

Safran 1002

Basalt 902

Stone 952

Pistazie 802

Flieder 404

Café 4001

Basalt 908

Stone 951

Eisblau 605

Flieder 405

Crema 80

Basalt 907

Stone 962

Aqua 705

Aqua 714

Magnolie 109

*Vraag een kleurstaal aan voor de exacte kleurbepaling. Een overzicht van alle kleuren is te vinden op onze website.
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Stucco Eleganza
Stucco Eleganza geeft een prachtig oppervlak met glansvariaties en optisch veranderende parelmoer effecten. Dankzij het gladde oppervlak in combinatie met
het subtiele metaal-effect ontstaat een karakteristiek en elegant resultaat.
•
•
•
•

In vele kleuren verkrijgbaar
Zijdeglans, metallic uitstraling
Goed te reinigen
Te verwerken met een Venetiaanse spaan

Stucco Eleganza

Stucco Eleganza

StuccoDecor di Perla

Stucco Eleganza
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Marmer- en betonlooks

Spaantechniek StuccoDecor di Luce
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 materiaal een prachtige dieptewerking. Met
StuccoDecor di Luce straalt het oppervlak hoge klasse uit.
•
•
•
•

Eenvoudig te verwerken
Hoogglans, zonder extra afwerking
In vele kleuren verkrijgbaar
Te verwerken met Japanse plamuurmessen

StuccoDecor di Luce

StuccoDecor di Luce

Calcino Romantico

Calcino Romantico

Calcino Romantico
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Calcino Romantico

Spaantechniek Calcino Romantico
Calcino Romantico biedt met een gevarieerde en aantrekkelijke kleurcollectie uitgebreide mogelijkheden voor zeer natuurlijke wanden. Zo kunt u een robuuste
betonuitstraling creëren, maar ook een authentiek steenachtig oppervlak.
Calcino Romantico is samengesteld uit grondstoffen van uitsluitend minerale oorsprong, dit resulteert in een prachtig, natuurlijk mat resultaat met een subtiele
glinstering. Daarnaast draagt het bij aan een gezonde woon- en werkomgeving.
De fijne kalkdeeltjes nemen vocht op en geven die onder droge omstandigheden
weer geleidelijk af. Calcino Romantico reguleert zo de vochtigheid en remt de
groei van bacteriën en schimmels.
•
•
•

Op minerale basis
Steenachtig uiterlijk
Klaar voor gebruik in 90 standaardkleuren

Stucco Decor di Luce (Woning, Hirschberg)

Calcino Romantico (Woning, Bunschoten-Spakenburg)
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Klassieke, meerkleurige chipsafwerkingen

VarioChips
Capadecor® VarioChips is een klassieke, decoratieve meerkleuren wandafwerking met chips voor toepassing binnen, bijvoorbeeld in trappenhuizen en gangen.
Door de economische verwerkingstechniek en bijzondere eigenschappen is het
een ideale muurafwerking bij renovaties en nieuwbouw op bijvoorbeeld glasvezelweefsel, rauhfaser, etc.
VarioChips wordt verspoten met een vlokkenpistool en wordt gebruikt in combinatie met VarioColl als inbeddingslaag en afgewerkt 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.
•
•
•

15 dessins met chipsgrootte 3
6 dessins met chipsgrootte 5
4 verschillende glimmerchips

VarioChips

VarioChips

VarioChips

VarioPutz

VarioPutz
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VarioPutz

VarioChips

VarioPutz
Capadecor® VarioPutz is een meerkleurige, mineraal aandoende wandafwerking voor toepassing binnen. VarioPutz is zeer goed te reinigen en
daardoor uitstekend geschikt voor wanden in kantoren, gangen, trappenhuizen, etc. Als ondergrond wordt een laag Putzgrund 610 aangebracht in een op de eindafwerking afgestemde kleur.
•
•
•

Verkrijgbaar in 17 verschillende dessins
Een aantal daarvan met glimmerchips
Zeer goed te reinigen
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Meerkleurige en transparante afwerkingen

DecoLasur
Met DecoLasur geef je een bijzonder effect aan gladde ondergronden, sierpleisters, rauhfaserbehang en glasvezelweefsel. Dit product is met name zeer geschikt voor weefsels waarbij een transparante afwerking nodig is. De manier van
aanbrengen zorgt ervoor dat elke wand zijn eigen karakter krijgt.
•
•
•

Verkrijgbaar in mat (DecoLasur matt) met natteslijtage klasse 2
En in glanzend (DecoLasur glänzend) met natteslijtage klasse 1
Beide varianten zijn in vele kleuren verkrijgbaar

ArteLasur
ArteLasur is een speciaal ontwikkelde wandafwerking op basis 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
hoogwaardig, 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.
•
•
•

Eenvoudig te verwerken
Bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis
In ca. 350 kleuren verkrijgbaar

DecoLasur Glänzend

DecoLasur Matt

ArteLasur

ArteLasur
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CapaGold

DecoLasur Glänzend

ArteLasur

Calcino Romantico

Metallocryl 'Pearl'
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Voorbehandeling van de ondergrond

Capadecor DecoGrund
Capadecor DecoGrund is een gepigmenteerd voorstrijkmiddel om te gebruiken
onder decoratieve semi-transparante-, structuur- en enkele spachteltechnieken.
Het bevordert de hechting van producten op basis kunststofdispersie en silicaat.
•
•
•
•

hecht bijzonder goed
dekt uitstekend
speciaal voor onder decoratieve technieken
op kleur te maken in diverse lichte tinten

CapaTex Fix ThiX
CapaTex Fix ThiX dringt diep in de ondergrond en is zonder spatten met de roller
aan te brengen. Bijzonder geschikt voor vaste en poreuze ondergronden die sterk
of ongelijkmatig zuigen.
•
•
•

spat niet
met de roller aan te brengen
reukneutraal
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Kleuren en hulpmiddelen

Online kleuroverzicht via ColorPicker
Wilt u weten in elke kleuren onze decoratieve producten te maken zijn? Maak dan
gebruik van de online ColorPicker. Ga naar www.caparol.nl en kies in het hoofdmenu voor 'Producten' en daarna 'Decoratieve afwerkingen'. Daar vindt u bij diverse producten in de grijze balk de ColorPicker die een overzicht geeft van alle
mogelijke kleuren in het door u gekozen product. Ook kunt u een andere ondergrond of structuur kiezen en de gekozen combinatie groter in beeld kunt brengen.

Ook voor diverse praktische hulpmiddelen voor het aanbrengen van onze decoratieve afwerkingen kunt u bij ons terecht. Vraag ernaar bij uw Caparol groothandel.

Venetiaanse spaan

ArteTwin spaan

Kortharige roller

Blokwitter
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Decoratieve afwerkingen voor interieurs
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.
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