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Caparol besteedt in 2021 meer dan in andere jaren aandacht aan het assortiment lakken voor buiten. Met 
een nieuwe campagne en een aantal promoties krijgen de producten in de TriMaXX-range de aandacht die 
ze volgens het merk al jaren verdienen.  

Vooroordelen zijn achterhaald
Caparol heeft een ongeëvenaarde kwaliteitsreputatie als het gaat om eersteklas muurverven. De bekend-
heid van de lakken blijft daarbij achter. Marketingmanager Katrin Summ is ervan overtuigd dat Caparol met 
het uitgebreide assortiment TriMaXX-lakken en -primers een succesvol jaar tegemoet gaat. “Soms komen 
we nog wel eens het denkbeeld tegen dat de buitenlakken van een Duits merk per definitie van mindere 
kwaliteit zouden zijn. Dat vooroordeel is al jaren achterhaald. Met TriMaXX hebben we een assortiment dat 
zich in alle opzichten kan meten met de andere merken. Het is dus hoog tijd dat we er ook de bekendheid 
aan geven die daarbij hoort.” Caparol ondersteunt de campagne in vaktijdschriften en op social media ook 
met een aantal verkoopacties. 

Campagne
De campagne voor TriMaXX die Caparol deze periode lanceert, legt op een subtiele manier een verband met 
de coronamaatregelen en -beperkingen. Katrin Summ: “Met onze producten kunnen we de coronacrisis 
helaas niet oplossen. Wat je als vakschilder wél kunt doen, is een beetje extra kleur en glans geven aan de 
omgeving. Er is geen betere lak om dat mee te doen dan TriMaXX. Dat laten we met deze advertentie zien.” 
In de campagne ligt de nadruk op TriMaXX Gloss, maar het TriMaXX-assortiment bestaat uit een complete 
range lakken en primers voor buiten. Voor onderhoudswerk buiten het traditionele schilderseizoen heeft 
Caparol TriMaXX 4S Gloss, waarmee de schilder ook bij lage temperaturen kan werken. Later dit jaar krijgt 
de campagne een vervolg met nieuwe uitingen.  

Eigenschappen
De kwaliteit van het lakkenassortiment van Caparol is in alle opzichten van topniveau. Volgens vakschilders 
die de producten in de praktijk hebben getest, is met name opvallend dat TriMaXX Gloss goed vloeit en bui-
tengewoon goed te verwerken is. Zowel glans als kleur blijven na het aanbrengen nog jarenlang krachtig 
aanwezig. 
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