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Verfvertrouwen

Werk je met superieure verf, dan lever je uitzonderlijke resultaten af. Kies je voor 
Caparol, dan durf je de meest uitdagende schilderklus aan. Dat geldt voor schilders, 
maar zeker ook voor architecten, professionele opdrachtgevers en particulieren. 

Met Caparol ben je verzekerd van eersteklas verf, maar je kunt ook vertrouwen 
op betrokken mensen die altijd voor je klaar staan. Die praktische deskundigheid 
ontwikkelt zich al sinds 1895 en groeit nog iedere dag. Daardoor weet je méér en 
komt je vakmanschap volledig tot zijn recht. 

Caparol staat voor een combinatie van voortreffelijke verf en adviezen op maat. 
Voeg daar je eigen kennis, kunde en ervaring aan toe en je gaat altijd en overal met 
verfvertrouwen aan de slag. 

‘Fassadenfarben sollen Dickhäuter sein’ - ‘Muurverven moeten dikhuiden zijn’. 
Met deze slogan werd reclame gemaakt voor het in 1959 op de markt gebrachte 
product Muresko. In het reclamemateriaal werd deze slogan uitgesproken door een 
olifant. Zwart en zonder strepen werd deze olifant in 1963 omgedoopt tot symbool 
van deze verf. 

In 1983 werd de zwarte olifant voorzien van strepen in de primaire kleuren rood, geel 
en blauw en met de secundaire kleuren oranje, groen en violet. 

De definitieve versie met de bekende zes strepen werd gepresenteerd als nieuw 
Caparol-beeldmerk op de internationale vakbeurs ‘Farbe 84’ in München.

1895 
 
Op 1 januari wordt 
de firma ‘Deutsche 
Amphibolin-Werke 
von Robert Murjahn’ 
opgericht.

1928 
 
Dr. Robert Murjahn ontwikkelt 
het verfbindmiddel ‘Caparol’ 
met de hoofdbestanddelen 
Caseïne, Paraffine en houtolie 
(Oleum). 

1956 
 
Een dispersieverf op basis 
van vinylpropionaat wordt 
geïntroduceerd onder de 
naam ‘Amphibolin’. 

1999 
 
Invoering van de 
kleurcollectie ‘Caparol 
3D System’ op de beurs 
‘Farbe’ in Keulen.

2012 
 
Caparol wordt onderdeel 
van DAW NEDERLAND, 
gevestigd in Nijkerk.





Verfvertrouwen in Amsterdam

Etro Vastgoedzorg heeft de woningen in de Venserpolder volledig gerenoveerd. De buitenmuurverven van Caparol 
zijn al tientallen jaren toonaangevend en blijven zich ontwikkelen. Zo zorgt het Caparol Clean Concept ervoor 
dat het geschilderde oppervlak zichzelf reinigt bij iedere regenbui. Met producten als Amphibolin, AmphiSilan en 
ThermoSan blijven gevels langer schoon en mooi. Wat de ondergrond ook is, Caparol buitenmuurverven bieden een 
hoger onderhoudsrendement, schonere gevels en kleuren die langer mooi blijven. 



Als de mensen van Caparol al in een vroeg stadium met een project meedenken, 
is dat aan het eindresultaat te zien. Vandaag én morgen. 
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Vertrouwen is onmisbaar voor iedere schilder. Vertrouwen in je eigen vakmanschap, 
maar ook in de materialen en de producten waar je mee werkt. Met onzekerheid 
en verrassingen kun je niet werken. Schilders die willen weten waar ze aan toe zijn, 
werken graag met Caparol. Een verf met een stabiele samenstelling en een sublieme 
verwerkbaarheid. Een verf waar je ook onder moeilijke omstandigheden op kunt 
rekenen.
 
Een schilder met zelfvertrouwen durft meer en presteert beter. Dat zelfvertrouwen is 
gebaseerd op vakkennis en vaardigheid. Maar je vakmanschap komt pas goed tot zijn 
recht wanneer je eersteklas producten op de juiste manier toepast. Caparol zorgt niet 
alleen voor de best denkbare verf, maar voorziet de vakman óók van praktische kennis. 
Of het nu gaat om materiaal, product, techniek, ondergrond of voorbehandeling, de 
mensen van Caparol staan altijd klaar voor een gedetailleerd en praktijkgericht advies. 

Vastgoedonderhoud draait steeds meer om optimale efficiency. Alle reden om de 
mensen en producten van Caparol al in een vroeg stadium bij uw project te betrekken. 
Als we kunnen meedenken in het proces en al tijdens toolbox meetings onze bijdrage 
kunnen leveren in de vorm van analyses en adviezen, levert dat een zichtbaar beter 
resultaat op. In kwaliteit en duurzaamheid. 

Meer durven, beter presteren

  Chassé Theater te Breda

 Opdrachtgever: Chassé Theater

 Uitgevoerd door Otjens Groep Breda

 ThermoSan



Met Caparol heb je als schilder het meest effectieve instrument 
in handen dat er in ons vak te vinden is. Kleur! 
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Bij Caparol staan we dicht bij de schilder. Niet alleen in de voorbereiding van een 
project, maar ook tijdens de uitvoering en zo nodig ook daarna. Kies je als schilder 
voor Caparol, dan sta je er nooit alleen voor. 

Als schilder kun je bij Caparol niet alleen rekenen op de hoogste kwaliteit als het 
gaat om producten en kennis. Ook de manier waarop we onze organisatie hebben 
ingericht, is nauwkeurig afgestemd op onze zakenpartners. Bij Caparol hebt u een 
vaste contactpersoon, die u, uw bedrijf en uw klanten door en door kent. Zo ontstaat 
al snel een soepele wisselwerking waar alle betrokkenen beter van worden. 

Caparol kan aan alle aspecten van uw bedrijfsvoering een waardevolle bijdrage leveren. 
Als we dan toch één specialiteit moeten noemen, is het ongetwijfeld onze kennis van 
kleur. Met onze productie- en presentatiemogelijkheden kunt u zich onderscheiden en 
uw vakmanschap extra kleur geven. 

Bij het selecteren van onze dealers stellen we hoge eisen aan kennis en betrokkenheid. 
U vindt Caparol dus niet op iedere straathoek, maar we zijn nooit ver weg. Ook bij u 
in de buurt is een deskundige en goed gesorteerde Caparol-dealer. 

Kijk op www.caparol.nl voor het dichtstbijzijnde verkoopadres. 

Dicht bij de schilder

  Woningen Rodeborg te Klundert

 Architect: Sturm Architekten

 Opdrachtgever: Van Agtmaal 

 Uitgevoerd door: Lindhout Schilder- en Vastgoedonderhoud 

 en D&J Verlaar Schilderwerken

 Muresko SilaCryl



Verfvertrouwen in Arnhem

Zestien verouderde appartementengebouwen in de Arnhemse wijk Malburgen hebben een spectaculaire modernisering 
ondergaan; de portiekflats zijn zuiniger, comfortabeler én mooier. Het opvallende kleurontwerp van Caparol laat 
goed zien hoe kleur kan bijdragen aan de kwaliteitsuitstraling en de sociale veiligheid van een wijk. Een doordachte 
kleurkeuze kan de eenvormigheid doorbreken. 
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Verder kijken dan vandaag of morgen

Een pas geschilderd object spreekt vrijwel altijd tot de verbeelding. Maar een 
opdrachtgever vraagt zich ook af hoe het schilderwerk er over vijf of acht jaar uitziet. 
Voor dat langetermijnresultaat zijn de beslissingen in het voortraject allesbepalend. De 
adviezen van Caparol zijn dan ook met name gericht op de langere termijn, gebaseerd 
op échte, relevante referentieprojecten. En omdat we vertrouwen hebben in ons 
product, durven we stevige garanties te geven. 

Opdrachtgevers in vastgoedonderhoud staan voor de uitdaging om geld en middelen 
op de juiste manier en strategisch in te zetten. Een goed en betaalbaar advies is van 
onschatbare waarde. Met Caparol bent u zeker van een advies dat is opgesteld door 
mensen die de praktijk kennen en precies weten wat er komt kijken bij de verwerking 
van de producten. 

De inhoud van een onderhoudsadvies van Caparol is altijd gericht op zekerheid voor 
de lange termijn. Zekerheid over kwaliteit en zekerheid over kosten; de belangrijkste 
ingrediënten voor resultaatgericht vastgoedonderhoud. 

Caparol kiest voor een actieve houding als het gaat om onderhoudsmanagement. We 
nemen onze verantwoordelijkheid en brengen onze expertise in om het onderhoud zo 
efficiënt mogelijk vorm te geven. 

Wooncomplex De Trommel, Roermond   

 Opdrachtgever: Wonen Zuid 

      Uitgevoerd door Fons van der Heijden 

 Amphibolin



Goed onderhoudsmanagement verhoogt de economische waarde 
van vastgoed. Verantwoorde investeringen in onderhoud 

leveren uiteindelijk een aanzienlijke, tastbare meerwaarde op. 
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Nog niet zo lang geleden verlangden opdrachtgevers van hun verfleveranciers en 
schildersbedrijven een eenmalige inspanning. Niet meer en niet minder. Caparol zag 
als een van de eerste grote verfmerken in dat die eis niet langer toereikend zou zijn. 
Sinds jaar en dag investeren we daarom veel in langdurige relaties met architecten, 
schildersbedrijven, adviseurs en opdrachtgevers. Die investering levert op termijn 
een kwaliteitsverbetering op die zich bijvoorbeeld uitbetaalt in heldere, relevante 
en haalbare functionele eisen. Het formuleren van die eisen is nu eenmaal een 
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Als de uitgangspunten een breed 
draagvlak in de keten hebben, verloopt zowel de voorbereiding als de uitvoering van 
een project beter, zonder vertraging en onnodige discussies. 

Duurzaamheid is voor Caparol geen modieuze luxe, maar een keiharde doelstelling. 
Het streven naar duurzaamheid is in onze visie niet alleen van belang met het oog 
op de leefbaarheid van onze natuurlijke omgeving, maar ook in economisch opzicht. 
En hoewel er niets op tegen is om op enig moment kritisch te kijken naar de prijs 
van verf, is het uiteindelijk een ondergeschikte factor. Dat levert op termijn een 
kwaliteitsverbetering op, op basis van gezamenlijk vastgestelde relevante en haalbare 
functionele eisen.

Kennis ontwikkelen, toepassen en delen

Nieuwbouw Smelen e.o. Veldhoven   

 Uitgevoerd door Schildersbedrijf Van de Looy Veldhoven

 ThermoSan-Nespri-TEC



Caparol is meer dan een leverancier van verf. We staan opdrachtgevers 
in de keten bij als kennispartner. Zo leveren we een wezenlijke bijdrage 

aan een meerjarige planning van duurzaam vastgoedonderhoud. 





Verfvertrouwen in Utrecht

Koning Willem-Alexander opende in juli 2015 het nieuwe muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht. In een 
concertgebouw vormt geluid een bijzondere combinatie met de visuele indrukken die de bezoeker krijgt. Om 
de kleurentaal van de diverse ontwerpen te realiseren, gingen de schilders aan de slag met een bijna volledige 
dwarsdoorsnede uit de Caparol- collectie. Bijna de helft van het schilderwerk is uitgevoerd met efficiënt 
verspuitbare spuitsystemen. 



Zelfs een geniale architect is afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. 
De deskundigheid van de schilder staat centraal, maar ook producten hebben invloed op 
het resultaat. Een keuze voor eersteklas verf is een goed begin om risico’s te verkleinen. 
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De gebouwde omgeving heeft een enorme invloed op hoe mensen zich voelen en 
gedragen. Architectuur heeft dan ook een belangrijke rol in onze dichtbevolkte 
samenleving.

Om architecten in staat te stellen veelzijdige prestaties te leveren, zorgt Caparol vooral 
voor maximale flexibiliteit. We doen dat door verfproducten en kleursystemen te 
leveren, die de architect zowel esthetisch als functioneel veel mogelijkheden bieden. 

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten treden we regelmatig op als kennispartner. 
Omdat Caparol veel kennis in huis heeft over de mogelijkheden en effecten van 
kleur, werken we in zulke gevallen nauw samen met architecten. Kleur heeft op de 
eerste plaats een esthetische functie. Maar kleur ondersteunt ook de functie van een 
gebouw. Onze adviezen dragen bij aan een doordachte kleurkeuze. Hoe beter de 
combinatie van functionaliteit en esthetiek, des te hoger de kwaliteit. 
 

Bewegingsruimte voor architecten 

  Wooncomplex voor studenten, Darmstadt (Duitsland)

 Uitgevoerd door Studentenwerk Darmstadt

 Architect: i-PLAN Planen und Bauen GmbH

 Capatect gevelisolatie en Muresko SilaCryl



Het maatschappelijk belang van goede architectuur wordt nog wel eens onderschat. 
Niet door Caparol. Wij geven de creativiteit van de architect graag zoveel mogelijk ruimte. 
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Ook de architect heeft te maken met het rendement van een gebouw op de lange 
termijn. In een vroeg stadium samenwerken met Caparol levert meer zekerheid op én 
een maximaal rendement op de investering. 

Een architect ontwerpt méér dan alleen de fysieke ruimte. Hij of zij heeft als doel 
een omgeving te creëren waarin bewoners, bezoekers en gebruikers zich prettig 
voelen. Een ruime kleurkeuze is daarom een belangrijk voordeel. Caparol biedt een 
uitgebreide collectie kleuren voor uiteenlopende toepassingen. Compleet met heldere 
en handzame kleurenstalen en kleurenwaaiers. 
 

Een prettige omgeving

  Manus Klinik Krefeld, Duitsland

 Uitgevoerd door Hausverwaltung Gebrüder Erdtmann

 Architect Raumkontor Innenarchitektur Architektur, Düsseldorf

 Indeko-plus en PremiumColor





Verfvertrouwen in Burgh-Haamstede

Na de watersnoodramp van 1953 kreeg Zeeland 363 houten huizen uit Noorwegen. Veel van die woningen 
zijn inmiddels verbouwd of afgebroken, maar een aantal is aangewezen als beschermd monument. Na 
uitgebreid onderzoek zijn ze in 2016 gerenoveerd. De historische huizen zijn zoveel mogelijk teruggebracht 
in de oorspronkelijke kleuren. Voor optimale bescherming van het houtwerk is gekozen voor CapaWood 
Carat. Deze houtverf maakt hout mooier én biedt een grondige en duurzame bescherming tegen vocht en 
schimmelaangroei.
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We besteden meer aandacht, tijd en geld dan ooit aan het creëren van een huis 
waarin we ons prettig voelen. Caparol investeert voortdurend in de ontwikkeling van 
gespecialiseerde producten die een positieve bijdrage leveren aan de omstandigheden 
binnenshuis. Caparol is koploper in het ontwikkelen en toepassen van producten voor 
woningen. Een maximale omzet is niet ons eerste doel – een maximaal effect voor uw 
wooncomfort wel. 

Visuele aspecten zijn daarbij van belang, maar gezondheid en veiligheid ook. Sommige 
producten die we in de loop van de jaren hebben geïntroduceerd, zijn bedoeld voor 
een specifieke doelgroep of voor uitzonderlijke omstandigheden. Zo hebben we de 
kwaliteit van leven sterk kunnen verbeteren voor mensen met zeldzame allergieën en 
een overgevoeligheid voor bacteriën en straling. 

Bewust wonen

Particuliere woning, Harderwijk   

 Uitgevoerd in eigen beheer

  PremiumClean



Prettig wonen – bij Caparol vinden we dat net zo belangrijk als u. 
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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. Caparol behoort in die ontwikkeling al jaren tot de voorhoede en 
heeft op dit gebied dan ook veel kennis verworven en toegepast in talloze producten. 
Die kennis zetten we natuurlijk ook in de woonomgeving graag in. 

De producten van Caparol kunnen verrassend veel bijdragen aan een duurzame en 
energiezuinige omgeving. Denk hierbij aan zelfreinigende buitenmuurverven en 
gevelisolatiesystemen. Dat levert u op dit moment meer woongenot op en in de 
toekomst waardebehoud van uw huis. Een aangename gedachte. 

…en ze woonden nog lang en gelukkig

Nieuwbouw particuliere woning, ‘s-Gravenzande   

 Uitgevoerd door Hoevenaar Stucadoors Monster

 Architect: BAS1S Architecten Poeldijk

 Capatect gevelisolatie en ThermoSan Fassadenputz NQG



De kennis en ervaring die Caparol in de professionele markt 
heeft opgebouwd, is óók waardevol voor uw woning. 





Verfvertrouwen in Frankfurt

Met 66 meter is de Westside Tower in Frankfurt op dit moment het hoogste gebouw van Duitsland 
dat voorzien is van een thermisch gevelisolatiesysteem. Caparol leverde het gevelisolatiesysteem 
en een aantal nieuwe, innovatieve oplossingen. 

Ontworpen door MPP Meding Plan + Projekt GmbH en msm meyer schmitz-morkamer.



Hoe uitdagend het project ook is, 
met Caparol pak je het vol zelfvertrouwen aan.



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.   

Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kies dan 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.

Buildings perform better with DAW



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