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Уважаеми колеги, 

CaparolColor Compact е ново, изцяло преработена палитра на класическата CaparolColor 

палитра, направена чрез актуализиране с нови и свежи цветови нюанси.  

В допълнение към класическите цветови нюанси, спектъра е разширен с  12 нови раздела от 

цветове, предназначени за интериорен дизайн.  

CaparolColor Compact съдържа вече цели 210 хроматични нюанса, разделени в 30 категории, всяка 

от които съдържа основен цвят и шест по-леки цвята.  

 

 

Автентични и реални цветове, CaparolColor Compact е абсолютна новост благодарение на 

разработената Caparol  специална боя, която помогна да се постигне това разнообразие от 

цветове. Благодарение на използваните пигменти в ColorExpress, има несравнима хармония 

между отпечатаните цветове и оцветените Caparol бои.  
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Съдържание на палитрата CaparolColor Compact:  

• 14 базови цвята AVA AmphiColor  

• 1 бяла страница Indeco plus като страница за справка  

• 3 страници с по 3 бели нюанса  

• 210 цвята в 30 цветови категории /за вътрешни и външни повърхности/ 

 

Caparol предлага екологични продукти. Премахнати са разтворителите, с цел защита  

на климата и намаляване на вредните емисии. 

CaparolColor Compact, както и неговите предшественици CaparolColor и AlpinaColor,  

е проектиран да бъде актуален в дългосрочен план, по отношение на цветовете. 

Какво е метамеризъм? Когато два нюанса на един цвят изглеждат еднакви на една светлина и 

различна при друго осветяване на стената /на дневна светлина или такава на изкуствено 

осветление/. Например, оранжевия цвят може да бъде създаден с оранжев пигмент или може да 

бъде създаден чрез смесване на червени и жълти пигменти. В зависимост от светлината  този цвят 

може да има сиви оттенъци.  

За да видите реално как ще изглежда цвета, без значение от осветлението, Caparol произвежда 

своите цветови картели по нов метод, използвайки собствени пигменти от ColorExpress. Това са 

същите пигменти, които се използват за тониране на продуктите.  

 

Влезте в света на цветовете! 


