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Креативни фасадни техники
Все по-предпочитани пред конвенционалната визия

Миещи се Бои - устойчивост и  хигиена в едно
Weiss картел - 25 нюанса бяло

Допълнителни теми



Тенденциите и предпочитанията 
непрекъснато се променят и това 
се отнася и за архитектурата. Нови 
цветове, форми, структури, нови 
материали и технологии. 
Ако до скоро предпочитан 
материал е било стъклото и 
конвенционалните мазилки, то 
визията за следващата деката е по-
различна. 
Все по-предпочитани стават 
фигуративните визии, металните 
и бляскави отблясъци, тъмните и 
наситени цветове.

Специалистите на Caparol съчетават 
традиционни компоненти и 
иновативни материали, за да 
постигнат огромно разнообразие 
от фасадни декоративни техники, с 
които да постигнете изключително 
атрактивен вид на фасадата. Eфект 
на камък, дърво, открит бетон, 
дори крокодилска кожа ако искате. 
Всичко зависи от въображението 
ви.
Декоративните продукти на Cap-
arol се отличават с много добри 
характеристики, което ги прави 

подходящи за нанасяне както 
върху нова топлоизолация, така и 
при реновиране на стара. 

Металния ефект и блясъка се 
прехвърлят и на фасадата. 
Благородната визия може да бъде 
постигната с Metallocryl Exterior
http://bit.ly/38Gexbt 
Лъскаво-копринена дисперсионна 
боя с метален ефект, която създава 
висококачествени покрития, 
устойчиви на неблагоприятни 
атмосферни влияния. Прилага 
се върху структурирани и гладни 
повърхности. 

Не е нужно да влагате огромни 
средства за облицовка с 
естествен камък или дърво.
Със сухата минерална смес 
Armareno 700 може да 
създадете визия на дърво, 
камък или бетон, като избирате 
структурата, визията и цвета 
на повърхността. Повече за Ar-
mareno тук: http://bit.ly/2thgfS3
• Устойчива на атмосферни 
влияния
•  Водонепроницаема
•  С висока паропропускливост

Лесни за поддръжка декоратив-

Креативни фасадни техники Caparol
Разнообразие от структури и цветове
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ните фасадни техники ви гарантират устойчи-
вост и красива визия за дълги години. 

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

Фасадната боя Muresko Coolprotect 
https://bit.ly/2JdWxel е високо-качествена 
силиконова фасадна боя с висок коефициент 
на отразяване на слънчевите лъчи TSR*, което 
гарантира устойчивост дори и на тъмните 
цветове.  Може да добавите брилянтен 
блясък, като нанесете Kreativeffekt Brilliant 
https://bit.ly/2xi2qV4 .

Бетон Ефект

Повече детайли може да видите на www.caparol.bg https://bit.ly/3dsqkOn  или да посетите шоурума в 
Манастирски ливади-изток, бл.19 

Бетон Ефект

Травертин
Травертин Филиграно

Ефект на Дърво



 



 

 

Все по-често се споменава, 
че трябва да се спазва високa 
хигиена както у дома, така и в 
работните помещения. 

Оптималната хигиена може 
да се гарантира само чрез 
почистване и дезинфекция на 
различните повърхностите – 

стени, подове, мебели.

Caparol предлага интериорни 
бои, които отговарят на Клас 1 
Устойчивост на мокро триене, 
освен това са устойчиви на 
механични натоварвания и 
на почистване с различни 
дезинфекциращи препарати.
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Дезинфенфекция на 
стените без да нараните 

пигмента на боята

Caparol Amphibolin
Висококачествена уни-
версална боя с много 
добра покривност. Без 
вредни емисии:
https://bit.ly/2vPeBsa

Повече информация за продуктовата гама може да намерите на сайта на Caparol или да се консултирате 
в шоурума в кв. Манастирски ливади-изток, бл. 19 goo.gl/maps/g7BVYtmmxEz 

 Caparol PremiumClean
Висококачествена 
боя  за повърхности с 
високо натоварване. Без 
вредни субстанции:
https://bit.ly/33I4LVm

Caparol Latex Hygiene
Професионална боя за 
помещения с високи 
хигиенни стандарти. 
Антимикробна защита:
http://bit.ly/2uJJf5x

Caparol Latex Gloss 60 
За помещения с 
високи механични 
натоварвания и силни 
замърсявания покрития:
https://bit.ly/2y6PRwj 

Устойчиви на почистване с   
дезинфекциращи препарати 
Хипоалергични 
Eкологични, без миризма
Висока степен на белота
Много добра покривност
Лесни за нанасяне 



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.

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 
Webpage www.caparol.bg

 

Бялото не е просто бяло
Бялия цвят е символ на чистота и невинност. 
В  белия Caparol картел има 25 нюанса, 
групирани  в  пет отделни категории 
“неутрални нюанси, топли нюанси, бели 
розови нюанси, бели кремави нюанси и 
свежи бели тонове. 
Картела е наличен в шоурума ни. 
Създайте уют и комфорт с Caparol!


