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Интериорни Декоративни техники CAPAROL
Перлени, матови, с кварцов пясък .... огромно разнообразие 

от финиши и структури

www.caparol.bg



Искате да създадете 
индивидуална и уникална визия 
на дома си? 
Да избягате от стандартните 
гладки едноцветни стени? 
Декоративните интрериорни 
техники са вашето решение!

С над 125 годишна история 
Caparol постоянно обновява 
и развива портфолиото си от 
декоративни продукти, за да 
отговарят на все по-високи 
критерии по отношение на 
екологичност, устойчивост на 
мокро триене, покривност и т.н. 

Декоративните техники са 
подходящи за всяко помещение 
– спалня, детска стая, дневна, 
коридори, офис зони и т.н. 

Със съответната финишна 
обработка са подходящи дори 
и за влажни помещения, 
изключвайки зоната на душа.

Може да се нанасят като акцент 
на една стена, на всички стени 
или пък да се направят отделни 
декоративни елементи. 
Разнообразието е огромно - 
перлени, гланцови, матови, с 
метален ефект, релефни или 
гладки. 

Всички декоративни продукти 
се тонират на компютърната 
ни система ColorExpress, 
което гарантира еднаквост на 
цвета. А предлаганата цветова 
гама е огромна. 
Детйли за пълната гама 

декоративни продукти може да 
видите като кликнете на линка
http://bit.ly/2ur1nAI 

Декоративните мазилки за интериор - 
Вдъхновение за креативен дизайн 
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Декоративните мазилки за интериор - 
Вдъхновение за креативен дизайн 

Stucco Di Perla е шпакловъчна 
техника с  перлен ефект. 
Предлага се в две бази – златна 
и сребърна. Над 70 завладяващи 
нюанса, сред които е и черния 
цвят, който през последните 
години е сред предпочитаните 
от дизайнерите цветове. 
Stucco Di perla е устойчива 
на високо натоварване и 
почистване, екологична, 
водоразредима. 
Позволява разнообразно 
структуриране според вашите 
желания. 
Детайли: http://bit.ly/2sYeXLG 

Capadecor Arte Noblissima е 
новото име на добре познатото 
Art Nobile. Промяната е 
засегнала единствено името и 
визията на продукта. Качествата 
и състава му не са променени.
 
Arte Noblissima е декоративна 
техника с ефектни метални 
пигменти и добавен кварцов 
пясък.
Нанася се с широка четка, като 
може да избирате от 85 цвята.
Използва се основно за 
създаване на акценти в 
помещенията. 
Детайли:  https://bit.ly/3rjvEuA 

Multistruktur  е органично 
структурно покритие, с 
което може да създадете 
разнообразни триизмерни 
форми и дизайни. Удълженото 
време за работа, което предлага 
продуктът, позволява удобно 
и безопасно завършване на 
покритията. Готов за нанасяне 
и лесен за почистване.
Детайли: 
https://bit.ly/3hLKKWK 

Ако харесвате по-гладки и 
елегантни повърхности, то 
Stucco Eleganza и Capadecor Di 

Luce са идеалният избор.

Stucco Eleganza е мазилка, 
с която стените придобиват 
копринен гланц с ефект на 
седеф. 
Stucco Eleganza гарантира 
перфектни резултати, 
създавайки усещане за 
лукс, независимо дали ще 
се нанесе като акцент или в 
цялото помещение. 
Възможност за разнообразно 
структуриране, богата гама от 
цветове, повърхности лесни 
за почистване, са малка част 



Caparol Актуално

от характеристиките, които 
отличават Stucco Eleganza.
Детайли: 
https://bit.ly/3qGlCmF 

Мострени пана на всички 
мазилки може да видите като 
посетите шоурум Caparol.
На място ще може да видите и 
цветовите картели за съответ-
ните декоративни техники. 
Координати: 
https://bit.ly/2UL2ncj

Със   Stucco Di Luce  ще постиг-
нете огледални повърхности. 
Може да избирате от над 1300 

цвята, като повъръхностите, 
които ще получите, ще са 
много лесни за почистване 
и устойчиви на механични 
натоварвания.
StuccoDecor Di Luce създава 
перфектен огледален гланц 
без нанасяне на допълнителни 
продукти.
Детайли: http://bit.ly/2RPjfx6

През последните месеци, 
специалистите на Caparol 
разработиха нови декоративни 
техники, със силни и наситени 
цветове.

Техниката Ethno е комбинация 
от няколко продукта, като 
основните са Stucco Satinato и 
Metallocryl Interior. 
Цветовата комбинация 
зависи изцяло от вашите 
предпочитания. 
Видео за начина на нанасяне: 
https://bit.ly/3hMzxVR 

Stucco Satinato e декоративна 
шпакловъчна техника, с която 
може да оформите характерна 
визия на дома.

Лесна за нанасяне, подходяща 
за плътни нюанси, специфична 
визия.
Детайли:  https://bit.ly/2UTu7zi

Консултантите ни ще ви дадат 
информация за начина на 
полагане и допълнителни 
технически детайли. 
https://bit.ly/2UL2ncj
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Beton Effekt, изпълнено с Armareno 700 Beton Effekt, изпълнен с Armareno 700 и 
Metallocryl Interior

Тип Венециалнска мазилка, изпълнена с Di Luce Травертин, изпълнен с Armareno 700

Кристален блясък, нанесен Crystal Effekt Златен ефект, използван CapaGold



 

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 


