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Цветови тенденции 2020
Caparol Trend показа цветовите си колекции

Indeko plus - първата интериорна боя в света без 
съдържание на разтворители
Caparol Showroom - огромна продуктова гама

Допълнителни теми



Тъмно, много тъмно: цветът на Cap-
arol за 2020-та е Carbon Schwarz! 

Ако следите световните тенденции 
(търговски панаири и социалните 
нагласи) Ви е направило 
впечатление, че черният цвят 
заема централно място в голяма 
част от колекциите. Това е цвят, 
който може лесно да се комбинира 
с различни нюанси, структури и 
материали, така че да изпъкне 
и да създаде уникална визия в 
помещението.

И тъй като от черно до черно има 
голяма разлика, може да изберете 
своя черен нюанс от черния картел 
на Caparol. В него са събрани цели 
26 нюанса на тъмния цвят. 
За да се вдъхновите в комбинира-
нето му с други цветове и основи, 
екипът на Caparol, в сътрудничество 
с Института за интериорен дизайн 
в Hildesheim, разработи няколко 
основни цветови комбинации, 

в които черното заема основно 
място. 

Комбинациите отразяват актуални-
те тенденции в интериорния 
дизайн, предлагащи различен 
подход при оформянето на 
вътрешното пространство. 
Тенденциите могат да се определят 
с една дума - Еклектика.  Смесват 
се различни стилове от АртДеко, до 
азиатски и африкански елементи; 

животински мотиви, текстил 
и аксесоари изработени 
от естествени материали. 
Всички тези елементи 
засилват ефекта на черното и 
създават индивидуалност на 
помещението.
Комбинациите са  в пълен 
контраст на гладките и 
едноцветни стени, които не 
успяват да създадат подобна 
емоция!

Цветът на Caparol Trend за 2020 се 
нарича Карбоново черно

Разгледайте всички комбинации като кликнете на линка http://bit.ly/2V7UcZy 



Комбинация 1
„Елегантен и мощен“

Карбоново черно в комбинация с хладно 
зелено и топло розе, създават усещане за 
елегантна и изтънчена визия на помещението. 
Черното е акцент, който привлича погледа към 
центъра на помещението – камината.

Caparol Актуално

Комбинация 2: 
„Спокойствие“

Пастелните тонове са в лек контраст с черното. 
Това създава усещане за покой в помещението. 
Без ярки и дразнещи окото комбинации. 
Тъмната стена придава дълбочина на 
помещението и служи като свързващ елемент 
между отделните помещения.



Допълващи основи
За първи път специалистите на 
Caparol разработиха и допълващи 
основи и техники, подходящи за 
отделните цветови комбинации.
За първата цветова комбинация 
са подходящи многослойни и 
разнообразни лазурни покрития, 
както и различни структурни и 
линейни декоративни техники.

Абсолютната противоположност е 
Комбинация 3. 
С усещане на екзотика колористите 
са комбинирани интензивни златни 
акценти с мастилено черно, което 
действа като балансиращ нюанс. 
Топлия нюанс на кайсия и сивия 
тюркоаз действат като контраст в 
помещението.

Комбинаци 2 и 3 носят Етно 
усещане, което може да се 
допълни с различни структурни 
техники и декоративни рисунки, 
подобни на графитите.
Изберете своята комбинация и се 
впуснете в преобразяването на 
дома Ви. Продуктите на Caparol 
гарантират устойчивост. Лесно и 

бързо може да промените дома 
си – без неприятни миризми, 
без вредни изпарения и с много 
добра покривност на цветовете.

Очаквайте допълнителни 
предложения за оформление 
на интериора в стила на 2020-
та на сайта ни www.caparol.bg



Indeko plus – най-добрият избор за дома!
Indeko-plus http://bit.ly/2uzZ130  
e първата в света интериорна боя, 
без съдържание на разтворители 
и с минимизирано емисионно 
съдържание. 

Висококачествена интериорна 
боя: 
• Доказано безвредна
• Бързосъхнеща
• Без неприятен мизис
• Устойчивост на мокро триене 
клас 1

Indeko-plus не предизвиква 
алергии, няма вредни и 
неприятни мизизми, което я 
прави подходяща за целогодишно 
полагане. Не е необходимо да 
чакате топлите месеци, за да 
боядисате у дома.

Плътна, с наситена текстура и 
нисък разход, с която постигате 
много добра покривност на 

повърхността дори само с една 
ръка! 
Придава матов финиш на 
повърхността, а относно цвета 
изборът зависи изцяло от 
настроението ви. Indeko plus 
се тонира в компютърната ни 
система ColorExpress, в над 4 
млн. нюасна!

За хората страдащи от алергии 
най-голям проблем създават 
цветните бои, тъй като много 
от тях съдържат консерванти и 
други химически компоненти, 
които могат да обострят 
проблемите им. 

Indeko plus е интериорна боя от 
серията E.L.F, което означава, че 
не съдържа Летливи съединения, 
пластификатори, разтворители и 
консерванти.  
Indeko Plus отговаря на всички 
стандарти за екологичен 

продукт. Тестванa и отличенa с 
печат за безвредност и качество 
от немския институт по кожни 
болести и алергии DHA (Deutsche 
Gesellschaft für Haut- und Allergie-
hilfe e.V). 
Осве това има и сертификат 
TÜV NORD „Подходящ за хора, 
страдащи от алергия“

Създайте здравословен 
микроклимат у дома за Вас и 
Вашето семейство, използвайки  
продукти с гарантирано качество!

Повече за продукта може да 
видите на www.caparol.bg или 
да посетите шоурума на Capa-
rol, където може да изберете 
желания от Вас нюанс. 
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CAPAROL е един от най-големите 
европейски производители в областта на  
строителните материали за довършителни 
работи в строителството. 

В шоурума ни може да намерите разнообразие 
от висококачествени интериорни и 
екстериорни бои, топлоизолационни системи 
от ново поколение, декоративни мазилки 
за интериор и екстериор, лакове и лазурни 
покрития, епоксидни подови покрития, както 
и системи за защита на бетон. 

Консултантите ни ще Ви дадат актуална 
техническа информация за всеки продукт 
и система. Огромното разнообразие от 
мострени пана на различни декоративни 
техники, бои и топлоизолационни системи, 
ще Ви помогнат да изберете желаните от 
вас пКолористите ни ще Ви помогнат да 
съчетаете цветовете, които харесате. 
Може да избирате между 4 млн. нюанса, 
които можем да тонираме в компютърната ни 
система ColorExpress.

Caparol предлага иновативни продукти и 
системи, с които да оформите по най-добрия 
начин жилищното пространство, да го 
защитите и да повишите стойността му.  
В световен мащаб сме се изградили като 
силен партньор на професионалистите. 

Нашият успех се базира на основните ни 
компетенции: 
• Качество 
• Иновации 
• Широка продуктова гама 
• Дизайн 

Нашите компетенции за Вашия успех.
Изберете Caparol. Гарантирано немско 
качество!

Шоурум София 
Манастирски ливади - изток, бл.19 
Тел.: + 359 887 803 298 
E-mail: showroom@caparol.bg
www.caparol.bg

ШОУРУМ CAPAROL
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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 


