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18 ГОДИНИ CAPAROL Румъния
Юбилей, съчетан с откриване на нови производствени линии

Ремонт през зимата - Мисията възможна
Шоурум Caparol - Всичко необходимо на едно място

Допълнителни теми



На 30-ти октомври DAW BENTA 
Румъния отпразнува своя юбилей 
на пищна церемония, на която 
присъстваха над 450 архитекти, 
строителни фирми, инвеститори, 
партньори и служители. 

През 2001-ва година групата 
DAW стъпва на румънския пазар. 
Основната цел е била да представят 
по най-добрия начин продуктовото 
портфолио на един от най-големите 
европейски производители на 
бои и строителни материали за 
довършителни работи.

18 години по-късно резултатите 
показват, че с амбиция, 
непрекъснато усъвършенстване и 
добър екип от професионалисти, 
всичко може да се постигне.

На сцената на RAB Event Cen-
ter в Sângeorgiu de Mureș, 
изпълнителния директор на DAW 
BENTA г-н Ремус Бента, благодари 

на всички партньори и служители 
за подкрепата, партньорското 
отношение и доверието, които са 
двигателя на развитието на DAW 
BENTA.

По случай юбилея си, DAW BENTA 
представи и новите си инвестиции.  
Две нови производствени линии 
- за сухи смеси и експандиран 
полистирол. 

Инвестицията от 7млн. евро има 
за цел да удвой производствените 
мощности и да е в подкрепа на 
балканския пазар.

Производствените линии 
отговарят на най-новите и 
модерни изисквания, по 
отношение на екологията. 

DAW BENTA Румъния има над 280 

18 ГОДИНИ НЕПРЕСТАННО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ



служители, заети в продажбите, логистиката 
и производствените дейности, както в 
централния офис в Sâncraiu de Mureș, така и в 
производстата.  
От 2006 г. компанията разширява своите 
пазари, като влиза на българския и молдовския 
пазар. 

Д-р Ралф Мурян, изпълнителен директор 
на групата DAW SE, върна гостите назад във 
времето  до 1885 г., споделяйки как прадядо 
му в търсене на магнетит в мината, която 
притежава, намери минералната скала 
Амфибол,  която изследва в продължение на 5 
години, преди да разбере за какво може да я 
използва. 

От тогава до сега компанията се разраства и 
отваря представителства в над 40 държави, на 
няколко континента.

„Големият успех се дължи на факта, че моето 
семейство винаги е било надежден партньор 
на клиентите и служителите си.
Второ, ние винаги сме вярвали в силата на 

Caparol Актуално

ИНВЕСТИРАЙТЕ В КАЧЕСТВЕНИ И УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ!

иновациите - от амфиболина, с който 
не сме знаели какво да правим в 
началото, до многобройните уникални 
продукти, които разработихме в 
134-годишната си дейност.‘‘,  сподели 
д-р Ралф Мурян, главен изпълнителен 
директор DAW SE.

Изпълнителния директор на DAW 
BENTA награди за добрата работа 
изпълнителните директори на 
България и Молдова, както и 
едни от най-старите си служители 
да лоялността и професионално 
отношение. 

Пълната продуктова гама на CAPAROL 
може да видите на www.caparol.bg 



Всеобщо мнение е, че зимата не е 
подходящ ремонт за ремонт. 
Не може да се боядисва, тъй като 
съхненето отнема време, а и боята 
мирише, не може да се прави 
топлоизолация, тъй като лепилото 
ще замръзне и какво ли още не.
Всички тези предразсъдъци в 
миналото!

Интериорните бои на Caparol 
http://bit.ly/2pHQ3OI се отличават 
с редица предимства:
• Изсъхват много бързо
• Без вредни изпарения
• Без неприятни миризми
• Подходящи за хора с алергии
• Много добра покривност
• Могат да се почистват
• Устойчивост на цвета
• Огромен избор на нюанси -  4млн.
• Огромен избор на нюанси -  4млн. 

От самото си основаване, най-

важната цел на Caparol е да създава 
нови стандарти за качество в 
индустрията – по отношение на 
екологично чисти и здравословни 
продукти. 

Indeko-plus http://bit.ly/31I-
9WSP e първата в света 
минимизирана емисионно и 
несъдържаща разтворители, боя за 
интериори. Доказано безвредна, 

бързосъхнеща и без неприятен 
мизис, Indeco-plus се отличава с 
много добра покривност и бързо 
съхнене, което я прави много 
подходяща за целогодишно 
полагане.

За постигане на добър 
микроклимат и за перфектни 
повърхности, специалистите 
на Caparol са разработили 

Зимата - подходящ сезон за ремонти!
Желананието е от вас, идеите и продуктите от нас :)



Caparol Актуално

Никога не е късно да създадете уют у дома!

Детайли за всеки един продукт 
по отделно може да получите и 
от търговските ни представители 
или директно на място в шоурума 
на адрес: Манастирски ливади 
изток, бл. 19.

SylitolBio-Innenfarbe http://
bit.ly/35jF655. Eстествената 
алкалност на свързващото 
вещество продуктът възпре-
пятства появата и развитието на 
бактерии, мухъл и други гъбични 
образования. SylitolBio-Innen-
farbe притежава сертификат 
„Предназначен за алергични 
лица”, издаден от RW TÜV Essen.

Latex Hygiene  http://bit.ly/
2D2EHb1  е  супермиеща се 
дисперсионна боя, с наситено бял 
цвят, перфектна за изпълнение 
на повърхности, които се нуждаят 
от ефективна антимикробна 

защита в помещения с високи 
хигиенни стандарти.
Capasan  http://bit.ly/2J4247E 
е уникална интериорна боя 
с фотокаталитичен ефект за 
подобряване качеството на 
въздуха в помещенията.

Специалните пигменти и 
светлинната енергия спомагат 
за разлагането на органичните 
вещества  върху покритието. Освен 
това боята намалява ефекта на 
миризмите в помещенията, като 
свежда до минимум тютюневия 
дим и готварските миризми.

Продуктите на Caparol гарантират 
висока стойност и първокласно 
качество: използват се само 
най-добрите суровини, а 
цялостния контрол на качеството 
в производството, осигуряват 
екологичност на продукцията и 
здравословен климат у дома.

Ако пък искате по-нестандартен, 
декоративните мазилки са 
идеалното решение!

Идеи за това как да оформите 
помещенията си с декорациите на 
Caparol, ще Ви дадем в следвашия 
брой. Ако не може да чакате, 
посетете шоурума ни в София, 

Изпълнението на крайния 
срок за даден проект е 
първият приоритет на всички 
заинтересовани страни. 

Проблеми възникват, когато 
неблагоприятните климатични 
условия причиняват прекъсване 
или спиране на работата 
и отлагане на времето за 
завършване. 
За да не се налага да спирате 
обектите си, Caparol пуска 
зимна гама продукти, които 
подходящи за работа през 
студения сезон.

Caparol Putzgrund WQ
Silicon Fassadenputz WQ

Температурен диапазон на 
полагане между 0°C и +15°C

Caparol Kleber 181 WQ
Klebespachtel 186M WQ

Температурен диапазон на 
полагане между -7°C и +5°C

Информация може да намерите 
и на www.caparol.bg 

Не е нужно да прекъсвате 
работа или да прибързвате при 
изпълнението. И зимните сезони 
са подходящи за работа!

www.caparol.bg 



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 
продукти. 

Колористите 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





 

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 


