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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

Черната Stucco Di Perla Nero
SPECTRUM - приложение за визуализации

Допълнителни теми

Специфични интериорни бои



ИНТЕРИОРНИ БОИ СЪС СПЕЦИФИЧНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Интериорните бои на Caparol 
комбинират желания от Вас 
цвят с много добри технически 
характеристики и екологичност. 
Разнообразието от бои със 
специфично приложение е 
голямо. 
Продуктовото ни портфолио 
предлага бои за много тъмни 
и наситени цветове, бои за 
помещения с неблагорпиятно 
осветление, бои, които се 
зацапват много трудно и се 
почистват лесно, както и бои 
върху, които може да се пише (с 
тебешир или маркер).

От самото основаване на 
фирмата най-важната цел е 
изграждане на нови стандарти 
за качество в индустрията – по 
отношение на екологично чисти 
и здравословни продукти, както 
и развитие на продукти, които да 
решават специфични проблеми.

По-долу ще ви представим 
интериорни бои със специфично 
приложение. 



Caparol Актуално

Неблагоприятното осветление 
е фактор, който благоприятства 
изпъкването на дефекти по 
повърхността. Този проблем може 
да бъде лесно решен с полагане 
на супер матови бои. 
CapaSilan е супер матова боя, 
без активни разтворители, с най-
висок клас на устойчивост на 
мокро триене и най-висок клас 
на покривност.  
Специално създадена за 
полагане на големи повърхности 
и помещения, в които светлината  
пада под много малък ъгъл 
(независимо дали е от прозорци 
или друг вид осветление). Колкото 
по-матова е една боя, толкова 
по-невидими са дефектите на 
основата. 

CapaSilan е с балансирана 
формула от ултра фини и по-едри 
пълнители, което не позволява на 
дребните дефекти по повърхност-
та и поглъщат падащата светлина 
до максимум.
Боя от ново поколение, осигуря-
ваща по-дълго отворено време 
за работа, което позволява по-
добро разнасяне на покритието, с 
цел избягване на следи от валяк.
Детайли: https://bit.ly/3mwZkRA 

Втори много важен проблем е 
замърсяването и почистването 
на стените. Някои стени у 
дома, офиса или хотела са 
предразположени към поява на 
петна и замърсяване. Пръски 
от различни храни и напитки, 
рисунки от креативното  ви 
детенце, следи от мръсни пръсти 
са най-често срещаните следи по 
стените. 

За помещения, които са 
подложени на силно зацапване 
препоръчваме PremiumClean - 
премиум клас боя, със специална 
формула, която я прави трудна за 
замърсяване.
Детаийли: https://bit.ly/3bO5ZBn

PremiumClean е с най-
висок клас устойчивост на 
мокро триене и почистване, 
което я прави изключително 
подходяща за площи с по-
строги хигиенни изисквания 
като: болници, почивни домове, 
магазини,хотели, ресторанти, 
училища, офиси и частни жилища 
с акцент върху областите, 
подложени на замърсяване.

PremiumColor решава друг 
сериозен проблем, а именно 
ефектът на кадифето, който 
се получава при повърхности 
боядисани в тъмни цветове. 

Една стена, боядисана в 
интензивни цветове, може да 
създаде приятен контраст и 
акцент в помещението, но трябва 
да се внимава да не се образуват 

петна и драскотини, дори само 
от допир до повърхността, 
който създава т.нар „ефект на 
кадифето“.
За да предотвратите този 
тип неприятни гледки 
препоръчваме PremiumColor - 
боя специално разработена за 
предотвратяване на проблема 
с ефекта на кадифето, който 
е ясно видим при по-тъмни и 
наситени цветове.
Освен това PremiumColor има 
силна устойчивост на надраск-
ване. 
Детайли: https://bit.ly/3cP5NU6 

Подсилена с въглеродни влакна, 
PremiumColor е изключително 
здрава и не позволява да се 
образуват видими следни от 
ежедневната употреба в дома. 

Видео: https://bit.ly/3CUtZ3h 



Обект 1

Бяла или черна дъска - създайте творческо 
пространство у дома или офиса!

Blackboard Paint е акрилно покритие, 
което може да превърне всяка 
повърхност в черна дъска за писане. 
Боядисаната повърхност е устойчива 
на надраскване. Пишете с тебешир, 
почиствате и отново пишете или 
рисувате. 
Покритието няма да се компрометира. 

Специално проектиран за офиси, 
детска стая или кухня.
Детайли: https://bit.ly/2JmhlQH 

А ако искате да използвате маркер, 
вместо тебешир, ви препоръчваме 
Whiteboardpaint. Покритие, което 
създава ефект на бяла дъска. 
Изключително подходща за офиси, 
детски градини, училища.
Без ограничение в размера на 
пространството за писане.
Детайли: https://bit.ly/36kz5rC 

Покритието е транспарентно, което 
означава че цветът на покритието под 
Whiteboardpaint може да е в цвят, който 
ви харесва - зелен, розов, син ....

Двата продукта имат система на 
полагане, която е важно да се следва, за 
да се получи перфектен краен резултат.

Blackbordpaint и Whiteboardpaint са  
налични в шоурум Caparol. Посетете 
на място или се свържете с нас, за 
допълнителни детайли по полагане.



Обект 1

Stucco Di Perla Nero
черната перла на декоративните мазилки!

Въпреки, че черното беше водещ 
цвят за изминалата 2020, той е 
класически цвят, който винаги ще е 
сред предпочитаните нюанси. 
Независимо дали става въпрос 
за дрехи, аксесоари, бои или 
декоративни мазилки.

Именно затова и колористите на 
Caparol разработиха Stucco Di Perla 
NERO -  декоративна техника в черно 
с перлен ефект.

Stucco Di Perla е техника, позволяваща 
разнообразно структуриране. В 
зависимост от движенията на ръката 
на майстора може да се получат 
уникални форми.
Разбира се с перления ефект, който е 
типичен за тази декоративна техника.

Лесна за почистване, устойчива на 
механично натоварване, този тип 
декоративна мазилка е подходяща 
както за хола или спалнята, така и за 
коридори и стълбища, където трафика 
е по-интензивен.

Детайли: http://bit.ly/2sYeXLG

Ако смятате, че черното не е вашия 
нюанс, то може да избирате от 70 
различни нюанса.
Пълния каталог с цветове може да 
видите тук: https://bit.ly/3CScQr4 

За този тип мазилка важен фактор 
има и осветлението в помещението. 
Играта на светлината и сенките 
придава на повърхността нови 
нюанси и отражения.

За да видите реални мострени пана 
посетете шоурум Caparol. 
Координати: https://bit.ly/2UL2ncj
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Обект 2

Обект 3

Искате да промените цвета на 
фасадата или вътрешните стени 
на вашия дом или обект, но не 
може да си представите как 
биха изглеждали?

С приложението Caparol 
SPECTRUM_mobile, много 
лесно може да визуализирате 
избраните цветове, независимо 
дали става въпрос за интериор 
или екстериор. 

Приложението разполага с база 
данни от обекти, които може    
да използвате. Може да 
заложите и снимка на реален 
обект, която да промените 
цветово. 

Визуализирайте с приложението SPECTRUM

Освен цветовете на стените, 
може да променяте цветовете на  
отделните елементи - первази, 
шкафове, рамки на прозорци,  
врати и др.
Цветовите комбинации зависят 
от въображението Ви.

В приложението са налични 
всички Caparol картели, над 
4млн. нюанса.

Използвайте безплатно Spec-
trum директно на сайта на Capa-
rol: http://bit.ly/2RYlnmy 
За въпроси може да се свържете 
с нас чрез контактната ни форма: 
http://bit.ly/2uzdewM 



 

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 


