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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

THE POWER OF SURFACE.

MALACHIT 55 

ЦВЯТ НА 2023 ГОДИНА



Специалистите на Caparol от 

Центъра по дизайн в Ober Ram-

stadt заедно с представители 

от международния институт за 

проучване на тенденциите в 

Hildeshaim, Германия, започнаха 

още през 2006 г. да изследват 

индивидуалните тенденции 

и културни предпочитания на 

потребителите, по отношение на 

цветовете за интериора. 

Въз основа на тези проучвания, 

Caparol стартира програмата 

Trend, чрез която всяка година се 

представят актуалните цветове и 

цветови комбинации.

Цветът на Caparol TREND 2023 е 

MALACHIT 55!



Caparol Актуално

Планинско-езерен зелен нюанс, 

който носи лекота и спокойствие, 

но в комбинация с други цветове и 

декоративни техники носи усещане 

за енергия и сила!

Желанието ни за повече лекота 

и семплост остава и през 2023 г., 

а модерните цветове сякаш са 

свързани с палитрата от предходната 

година. Но нюансите ни изненадват 

с нови комбинации и хармонични 

хроматични резултати.

Вижте идеите ни за това как да 

преобразите дома си в актуалния за 

годината цвят 

https://bit.ly/3vRgQGO 





Caparol Актуално

Цветови комбинации Caparol 2023 г.

За по-голямо улеснение колористите на Cap-

arol са разработили осем отделни цветови 

комбинации, част от които е и цвета на 2023-

та година. Oсвен цветово (чрез интериорни 

бои) могат да се комбинират и с различни 

декоративни техники (мазилки).

Осемте цветови комбинации създават 

различно усещане от лекота и уют, до сила и 

енергия. Разгледайте цветовите комбинации 

и се вдъхновете за промняна на интериора. 

https://bit.ly/3k8IjkE 

От предложение #1 COOL - спокоен до 

#4 SMART - вълнуващ и богат в контраст 

с #8 SMOOTH носещ уютен полъх; новите 

цветови комбинации вдъхновяват 

и внасят различни настроения в 

интериора. 

Вижте как едно и също помещение 

може да носи съвсем различно усещане, 

спрямо използваните цветове и 

декоративни техники.  

https://bit.ly/3iZTSdf 



Ето ги и новите декоративни техники за 2023-та година! 

Защото, за да проектирате страхотни интериори, имате нужда от  цвят, но и от повърхност 

(структура).

Фината комбинация от няколко елемента може да създаде нов уникален външен вид. Нашите 

повърхности се комбинират идеално с един или повече нюанса и по този начин преобразяват 

помещението. В предложенията ни за 2023 година има както класически декоративни техники, 

така и повърхности с експериментален характер.

Разгледайте новите ни предложения за декоративни повърхности https://bit.ly/3hqwh5d, които 

със сигурност ще ви вдъхновят за промени:





 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: ул. Иван Кирков бл.61 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 885 611 777 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 887 803 145

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 


