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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

НЕСТАНДАРТНИ КОМБИНАЦИИ
ЗА НЕПОВТОРИМ ИНТЕРИОР



На пръв поглед несъвместими 

цветове могат да създадат спиращи 

дъха комбинации!

Сигурно се чудите как интериорните 
дизайнери успяват да комбинират на 
пръв поглед несъвместими цветове, 
така че накрая да се получи уникален 
интериор, който спира дъха ви?
 
Разбира се има хора с вродено 
чувство за цветоусещане, но голяма 
част от дизайнерите се доверяват 
на Теорията за цветовете. Тя дава 
много формули за създаване на 
хармонични комбинации. 

Едно от правилата са, че трябва 
да има баланс между топлите и 
студените цветове. 
Топли са всички нюанси, в които 
влиза червено и жълто. В състава на 



Caparol Актуално

студените влиза синия цвят.
Предлагаме ви няколко 
варианта на интериор в 
Аналогична цветова схема. 
Това са цветове от една 
цветова схема, които са 
съседни цветове. 
При варианта долу в ляво 
са използвани оранжев 
и червен нюанс, като са 
нанесени на половина.

В синьо-зеления дизайн 
е използвано Pacific 100 
като основен нюанс, а 
останалите два нюанса от 
същата цветова гама са 
допълващи. 

Допълващата цветова схема 
от своя страна използва два 
противоположни нюанса, 
като отново може единия 
да е основен, а другият да е 
допълващ.



Когато избирате цветове в по-
наситени и плътни нюанси 
препоръчваме по-високите класове 
бои - CapaLatex, Indeko, Amphibolin. 
Те са с по-висок клас на покривност 
и клас на мокри триене. 
https://bit.ly/Caparol-InteriorniBoi 

За тъмно сините и черни цветове 
препоръчваме Premium Color - 
боя специално съдадена за тъмни/ 
наситени цветове. Без да се създава 
ефект на кадифе и да се забелязват 
следи от валяци. 
https://bit.ly/Caparol-PremiumColor 

Вижте всичките ни предложения, 
а ако искате да експериментирате 
с цветове може да използвате 
приложението ни за визуализации 
SPECTRUM_Mobile.
https://bit.ly/CaparolSPECTRUM 

Бонбонените розови и сини нюанси 
се комбинират перфектно. Създават 
настроение в помещението.
Подходяща комбинация за детска 
стая на тинейджърка. 
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Ако ви е необходима консултация не се 
колебайте да се свържете с търговските ни 
представители. 
https://bit.ly/Caparol-Contact 



 

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: + 359 887 803 298
 

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 


