
SPECTRUM 5
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

SPECTRUM prijzen

SPECTRUM 5
Volledige versie met licentiedongle.
€ 279,-

SPECTRUM 5 upgrade
Installatie van SPECTRUM 4 vereist!
€ 179,-

SPECTRUM_express
Snel en eenvoudig vormgeven: waar u ook bent. 
GRATIS

Zie ook www.caparol.nl/spectrum voor alle informatie.

Visualiseer en presenteer uw eigen ontwerpen
Eenvoudig. Snel. Kleurecht.
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Breng ontwerpideeën realistisch in beeld

Realistisch
Eigenaren en opdrachtgevers verwachten naast een betrouw-
baar productadvies ook steeds vaker een verhelderend kleuradvies.  
Met het Caparol SPECTRUM softwarepakket kunnen opdracht-
gevers zich van tevoren een realistisch beeld vormen van kleur- 
en materiaalvoorstellen.

Vernieuwde versie
Met de nieuwe versie van het programma, SPECTRUM 5, heeft de 
gebruiker nog meer mogelijkheden om eigen ontwerpen en voor-
beeldafbeeldingen te maken. Dit kan eenvoudig en snel via touch- 

screen. De module SHOW is bedoeld om de ontwerpen snel en 
duidelijk te presenteren. Uitwisselen en opslaan van gegevens 
kan gratis via de SPECTRUM_cloud.

SPECTRUM_express
Voor smartphones en tables kunt u gratis gebruik maken van 
SPECTRUM_express. Via de cloud heeft u toegang tot uw 
opgeslagen bestanden en maakt u onderweg eenvoudig een 
ontwerp met één van de vele voorbeeldfoto’s. Succes gegaran-
deerd! Kijk op www.caparol.nl/spectrum voor meer informatie.

Wilt u voor uw klanten een fotorealistische afbeelding vormgeven met varië-
rende kleuren en materialen, om voor hen de keuze zo gemakkelijk en zeker 
mogelijk te maken? Vertrouw dan op SPECTRUM 5! Laat uw klant snel en een-
voudig zien welk effect de product- en kleurkeuze heeft.

PHOTO_service
Geen tijd om uw eigen foto’s te bewerken? Maak dan gebruik 
van de PHOTO_service en bespaar tijd en geld. Hiermee wor-
den uw foto’s voor u voorbewerkt en kunt u direct beginnen 
met uw ontwerp. 

 Kostenvoordeling doordat u tijd bespaart 
 Aanmelden en uploaden via de SPECTRUM_cloud
 Bouwdelen snel markeren
 Betalen met een PHOTO_service ticket 
 Binnen 2 tot 3 werkdagen te downloaden via de cloud

PRINT_service
Maak indruk op uw opdrachtgever met een kleurechte afdruk 
van uw ontwerp! Met de nieuwe PRINT_service kunt u uw 
ontwerpen professioneel presenteren op papier. U ontvangt 
een afdruk op A3 formaat met kleuroverzicht en bijbehorende 
kleurstalen. 

 Professionele presentatie op A3 formaat
 Met bijbehorende kleurstalen op A5 formaat
 Aanmelden en uploaden via de SPECTRUM_cloud 
 Betalen met een PHOTO_service ticket 
 Binnen ca. 8 werkdagen thuisgestuurd

Vooraf bekijken hoe het er achteraf uit zal zien!

Service via de cloud


