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Цветови комбинации Caparol Trend 2022
Нови декоративни техники 

Допълнителни теми

ЦВЕТЪТ НА CAPAROL TREND 2022

ROSÉ-MAUVE Flamenco 110



Цветът на Caparol за 2022 г.
След фаза на черни, сиви 
и бежови нюанси, сега 
наблюдаваме тенденция към 
повече цвят. Това се дължи 
на динамичната реалност и 
копнежът ни за повече щастие 
и веселие. 

Flamenco 110 е цветът за 

2022 година: свеж, топъл, 

ненатрапчив нюанс, който 

предлага много възможности за 

комбинации.

Flamenco 110 е цвят, съчетан 

от лилави и червени нюанси; 

в различни комбинации може 

да придаде различен ефект - 

топлина или хлад. 

Затова е трудно да се определи 

като типично розов или лилав 

цвят.

тенденции и  предпочитания на 

потребителите, по отношение 

на цветовете. 

Въз основа на тези проучвания, 

Caparol  представят 3 актуални 

цветови комбинации за 

годината.

Фокусът тази година е върху 

розово-лилаво.

Трите цветови комбинации може 

да разгледате в следващите 

страници.

Но това се отнася за всички 

розово-лилави тонове: 

придават елегантен чар и 

имат възхитителен баланс. 

Розово-лилавата гама се 

състои от изключително много 

нюанси, вариращи от нежно 

розово до светло люляково, от 

бледо лилаво до червеникаво 

лилаво и синкава лавандула.

Гамата е разнообразна като 

самата природата!

Всяка година колористите 

на Caparol от Центъра за 

дизайн в Ober Ramstadt 

заедно с представители от 

международния институт за 

проучване на тенденциите 

в Hildeshaim, Германия 

изследват индивидуалните 



Caparol Актуално

Допълнителни детайли може да видите https://bit.ly/3me95pL 



Обект 1

Цветова комбинация 
Caparol Trend 1 

Далеч от стандартното, първата 

цветова комбинация на Caparol Trend 

2022 предлага съчетание от топли и 

студени нюанси, меки и преливащи се 

цветове, съчетаващи лъскави и матови 

повърхности. 

Комбинация от различни структури 

и гладки повърхности, които са в 

уникален баланс. 

Цветови комбинации Caparol Trend

Водещият цвят на Caparool Trend 1 е 

Flamenco 110. Розово-лилав нюанс, 

който се комбинира перфектно, както 

с по-светли, така и с по-наситени 

цветове.

Детайли и допълнителни цветови 

комбинации може да видите на линка:

https://bit.ly/3F3f1IW 



Обект 2

Обект 3



Обект 2

Обект 3

Цветова комбинация 
Caparol Trend 2 

Втората цветова комбинация Caparol Trend 

2 се отличава с близки нюанси, които са 

ненатрапчиви и носят спокойствие. Светли 

тонове създаващи лекота, без да натоварват 

и да дразнят окото. Фини комбинации от 

структури, които контрастират леко помежду 

си. 

Основния цвят за Caparol Trend 2 е  

люляковият Barolo 25, създаващ дълбочина 

и уют в помещението.

Сигурни сме, че нашите предложения ще ви 

вдъхновят за промяна. 

Детайли и допълнителни цветови 

комбинации може да видите на линка:

https://bit.ly/3GuwoE2



Обект 2

Обект 3



Обект 2

Цветова комбинация 
Caparol Trend 3

Цветовата комбинация Caparol Trend 3 съдър-

жа най-наситените цветове. Естествени, 

топли, земени тонове, мощни и внасящи 

много енергия и настроение.

Интензивни и вдъхновяващи - колористите 

на Caparol комбинират цветовете по уникален 

начин, така че всеки цвят да получи своето 

внимание. 

Специално разработените декоративни техники, 

внасят уникален акцент в помещенията. 

Caparol Trend 3 ви дава възможност да обновите 

дома си по уникален начин.

Водещия цвят за тази комбинация е Velvet 55.

Детайли и допълнителни цветови комбинации 

може да видите на линка:

https://bit.ly/3tsySyU



Обект 2



Нови декоративни техники 

Динамичността на годината се отразява и в 

интериорните декоративни техники, които 

доминират в Caparol Trend 2022. 

Комбинации межди структурни или гладки 

повърхности, с метален блясък или матов 

финиш, по-фини и по-наситени цветове. 

Разнообразието е огромно. 

Смели и еклектични до някъде комбинации 

или по-семпли и нежни. Всичко зависи от 

възможностите в помещението и вашите 

предпочитания. 

Фокусът  тази година е върху розово-

лилавото, символ на копнеж за щастие и 

лекота! 

Вдъхновете се и вижте повече за новите ни 

декоративни техники и цветни комбинации.

Детайли: https://bit.ly/3qnN9v6 





 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до 
• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


