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Noul stadion Allianz Arena din Munchen - Un joc fascinant de lumina şi culoare.
Un produs CAPAROL de finisare special, cu efecte metalice formează baza. Acesta reflectă cele trei culori ale copertinei printr-o cascada de culoare ce ia forma unei 
imense scoici translucide, transformând stadionul într-un teatru vibrant şi strălucitor. În interior, materiale de calitate superioară, realizate special pentru acest proiect 
de către CAPAROL, conferă zonelor de primire, celor din Bussines Club şi lojelor VIP un aspect nobil. Nuanţele de auriu şi bronz cu efecte metalice, vopseaua cu caracter 
antic, latexul cu aspect mătăsos, vopsele de dispersie şi lacul mat cu aspect de mătase - CAPALAC sunt responsabile pentru coloritul ce apare în zona de parcare, în spaţiul 
pentru jucători şi cel pentru presă.
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ALLIANZ ARENA: un joc de lumină şi culoare

München îşi anunţă întoarcerea pe harta mondială a marilor temple de fotbal ca Sansiro, 
Bernabeu sau Maracana cu Allianz Arena, unul din cele mai moderne stadioane ale 
lumii. Cum arată noul palat al fotbalului poate fi văzut pe orice canal de televiziune. Dar 
şi traseul spectaculos de la arhitect la beneficiar, împreună cu echipa care a contribuit 
la realizare acestor efecte nemaivazute, merită sa fie cunoscute. Printre cei care au 
contribuit la realizarea efectelor vizuale speciale, se numără şi specialiştii CAPAROL 
din Germania.

Un efect magic

Nici o altă construcţie nu impresionează aşa cum o face stadionul din München, printr-
o arhitectură de zi şi una de noapte: un corp argintiu neutru, liniştit pe timpul zilei şi 
un edificiu luminos pe timpul nopţii. Acest lucru se datorează învelişului translucid din 
perne-folii EFTFE romboidale, şi care, prin modificarea iluminării în funcţie de echipele 
care joacă, face din întregul stadion un uriaş lampadar.

Vopsele speciale CAPAROL pentru ALLIANZ ARENA

Stratul de acoperire special cu efecte metalice, dezvoltat de CAPAROL numai pentru 
acest proiect, a îndeplinit dorinţele de concepţie ale arhitecţilor, luând în acelaşi timp 
în considerare restricţiile financiare ale investitorului. Plecând de la un material de bază 
deja existent, acesta a fost dezvoltat şi modificat până când a corespuns dorinţelor şi 
cerinţelor arhitecţilor. În spaţiile interioare conceptul de culoare prevedea folosirea unor 
nuanţe de auriu şi bronz cu efecte metalice. Şi această cerinţă a putut şi satisfăcută 
prin calitatea produsului dezvoltat.

După elaborarea numeroaselor eşantioane, proprietarul clădirii, antreprenorul general 
şi arhitecţii au hotărât folosirea materialelor CAPAROL. Ele conferă spaţiilor interioare, 
cum ar fi: zonele de primire, Clubul Business şi Lojile VIP, o atmosfera deosebită, dând 
suprafeţelor de perete de pe esplanadă efecte inconfundabile. În timp ce vopseaua cu 
caracter antic, latexul cu aspect mătăsos vopselele de dispersie şi lacul mat cu aspect 
de mătase - Capalac sunt responsabile pentru coloritul ce apare în zona de parcare, în 
spaţiul pentru jucători şi cel pentru presă precum şi în Mega Store von Bayern, interiorul 
stadionului se prezintă din punct de vedere al coloritului mai degrabă sobru: beton şi o 
nuanţă argintie pentru scaune creată în mod special în acest scop. 

Principalul material folosit la finisajele stadionului este Capadecor Alucryl, o vopsea 
de dispersie cu efect metalic argintiu, pentru spaţii interioare. Este o vopsea cu aspect 
foarte atractiv, disponibilă într-o gamă de 17 nuanţe metalice; se pot obţine efecte 
speciale dacă vopseaua este aplicată ca şi strat intermediar, înainte de aplicarea 
stratului final de Arte Lasur.

Service pentru proiectanţi şi arhitecţi de la CAPAROL

„Oferim arhitecţilor o paleta foarte variată de posibilităţi de manifestare, care se traduce 
prin acceptarea dorinţele acestora privitoare la materiale, chiar şi atunci când acest 
lucru pare foarte greu şi când trebuie dezvoltate materiale noi” spun reprezentantii 
CAPAROL. Între timp, din materialul de acoperire argintiu creat special pentru Allianz 
Arena cu variaţii de auriu şi bronz a fost creată o întreagă colecţie în nuanţe clasice dar 
şi metalice în mare vogă.

Allianz Arena este fără îndoială un stadion cu o tehnologie de construcţie şi 
o logistică de ultimă oră, un nou semn al realităţii pentru oraşul München de 
astazi şi un magnet pentru public - dar înainte de toate este un stadion pentru 
fanii fotbalului. Arhitectura se retrage astfel pentru a servi scopului principal, 
jocului de fotbal, care poate fi privit în cele mai bune condiţii din orice tribună.


