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Schilders krijgen deze zomer bij het jubilerende Caparol de kans om aantrekkelijke prijzen te winnen. Op 
maandag 24 juni gaat een Kras-en-Win actie van start bij vier muurverfproducten. Naast de blikvanger, 
een originele fiets van Veloretti, zijn er tientallen andere prijzen. De Kras-en-Win actie is één van de vele 
manieren waarop Caparol viert dat het merk 50 jaar in Nederland bestaat.

Vier actieweken
De zomeractie van Caparol begint op 24 juni en loopt tot en met 19 juli. Tijdens de vier actieweken ontvangt 
de schilder bij ieder actieproduct (Amphibolin, Indeko-plus, IsoDeck en Muresko) een kraslot. Het invullen 
van de weggekraste actiecode op www.verfvertrouwen.nl is voldoende om mee te dingen naar de prijzen. 
Iedere schilder kan met een onbeperkt aantal krasloten meedoen aan de actie. 

Tientallen prijzen: van Mini Big Green Egg tot Capafant
Gezien het aantal prijzen is de winkans in de Jubileumactie van Caparol aanzienlijk. Naast de retro Café-
racer-fiets van Veloretti maken deelnemende schilders kans op het winnen van de kwaliteitsbarbecues Mini 
Big Green Egg, Mobi bluetooth-speakers en toegangspakketten voor een pretpark naar keuze. Het prijzen-
pakket bevat bovendien nog unieke Caparol-strandlakens én enkele ‘Capafanten’. Met name de laatstge-
noemde pluchen olifanten zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een waar collector’s item in de schilders-
wereld.  

Caparol 50 jaar in Nederland
In de afgelopen halve eeuw heeft Caparol zichzelf in Nederland een sterke en herkenbare positie weten te 
verschaffen. Mede dankzij tal van innovaties van het moederbedrijf Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) is 
het merk anno 2019 niet meer weg te denken van de Nederlandse verfmarkt. Op basis van een breed as-
sortiment verven en lakken is Caparol inmiddels een volwassen verfmerk dat in heel Europa actief is. Op het 
gebied van muurverven geldt het merk als toonaangevend. Voor vrijwel iedere ondergrond en alle omstan-
digheden biedt Caparol een geschikt product. De producten Amphibolin, Indeko-plus, IsoDeck en Muresko 
staan bekend als de klassiekers onder de muurverven. 

Kras-en-Win Actie bij Amphibolin, Indeko-plus, IsoDeck en Muresko

Jubilerend Caparol biedt schilders kans op prijzen
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