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Цветът на Caparol за 2021 г.

Допълнителна тема



Специалистите на Caparol от 
Центъра за дизайн в Ober Ram-
stadt заедно с представители 
от международния институт за 
проучване на тенденциите в 
Hildeshaim, Германия,   изследват 
индивидуалните тенденции 
и културни предпочитания на 

потребителите, по отношение 
на интериорните цветове. 
Въз основа на тези проучвания, 
Caparol стартира програмата 
Trend, чрез която представяме 
актуалните цветове и цветови 
комбинации за годината.
Цветовите комбинации 

предлагат съчетание на 
отделните цветове от 
съответния Trend, като освен 
бои, предлагат и комбинации 
с актуалните декоративни 
мазилки и структури. 

Детайли за видовете бои и 
мазилки http://bit.ly/3aj0TNn 



Caparol Актуално

DUNE BEIGE Palazzo 110 е цветът на 
Caparol за годината: свеж и ефирен, 
той води цял свят от бежови тонове, 
които са лесно комбинативни с други 
цветове и декоративни техники.

Palazzo 110 прави впечатление и 
в зависимост от това с кой нюанс 
се комбинира, може да изгледжда 
много различно и да променя 
настроението на помещението. 
Елегантен шик, уютна топлина, 
хладно спокойствие - почти всичко 
е възможно с бежово. 
Факт е, че красивите тъмни нюанси 
вече са заменени от елегантните 
бежови и натурални тонове.

DUNE BEIGE Palazzo 110 присъства 
и в цветовите светове, които 
колористите на Caparol разработват 
всяка година.

Детайли: https://bit.ly/35hEfEr 

Dune Beige Palazzo 110 - Цветът на Caparol за 2021 г.

TREND светове - цветови комбинации за 2021 г.
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Caparol Trend 1: „Елегантен“

Първата комбинация представя 
топли и пастелни нюанси, съчетани 
с естествени материали, като лен и 
плетива, които допълват интериора. 
Елегантен, уютен и едновременно 
забавен, Trend 1 предлага меден 
блясък и елегантна визия. 
Кафявите елементи осигуряват 
елегантност, докато сивото, внася 
моден привкус.
Тук основният цвят е Siena 10 – топъл 
и плътен нюанс, който е водещ за 
цветовия свят. 

Детайли: https://bit.ly/35hEfEr 



Caparol Trend 2: „Спокойствие “
Нюансите от Trend 2 създават 
пространство с усещане за 
хармония и спокойствие. 
Близки тонове, които не 
създават напрежение, а 
внасят успокоение. 
Цветът на Caparol за годината 
DUNE BEIGE Palazzo 110 е 
основен тон за Trend-a. 
Свеж, натурален и лесно 
комбинативен нюанс, който 
перфектно балансира 

отделните елементи.
Много естествени материали, 
като необработено дърво, 
лен, глина и камък, допълват 
усещането за спокойна 
атмосфера. Изобилие от 
структури – леко груби 
повърхности (коноп, лен, груби 
тъкани) допълват уникалната  
визия на помещението.

Детайли: http://bit.ly/38ymGSz
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Обект 3

Caparol Trend 3: „Мощност“
Силни, мощни цветове, съчетани с нестандартни 
и креативни повърхности в етнически стил. 
Този оживен цветен свят предлага огромни 
възможности. 
Комбинират се лесно с мебели и дребни аксесоари 
като създават индивидуалност на помещението.
Основния цвят в Trend 3 е Honigbeige Palazzo 220. 
Много топъл, натурален, мек и едновременно 
силен нюанс. 
Цвят, който създава радост и внася много 
светлина в помещението.
Детайли: http://bit.ly/38ymGSz 
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Достигайте лесно и бързо до 

• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 

Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


