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Тъмните цветове в интериора
Семпло, но със стил ....

Карбон + Фасада = Caparol
Spectrum приложение за визуализация на цветове

Допълнителни теми



През последните години 
тъмните цветове стават все по-
предпочитани, не само за бизнес 
администрация, но и за интериора 
у дома.

Черното има специално 
очарование. От една страна, 
то ограничава светлина и 
изглежда тежко и сериозно, а 
от друга черният цвят изразява 
самочувствие, благородство и 
показва индивидуалността на 
домакина.

От черно до черно има огромна 
разлика. Именно затова в края 
на 2019та колористите на Caparol 
разработиха нова цветова палитра, 
изцяло с черни нюанси.
Те са подходящи както за шоуруми 
и магазини, заведения, хотели, така 
и за прилагане в жилищните зони. 

В интериорния дизайн 
черното придава дълбочина 

на помещенията. Привлича 
вниманието и в „целия дизайн“ 
разтваря контурите на стаята. В 
съчетание с различни декоративни 
техники или елементи от дърво и 
камък може да се създаде уникална 
атмосфера в помещението.

Черния картел предлага:
• 26 фини нюанса на черното
• От лъскав до  матов финиш
• Подходящ за боядисване на 

стени и тавани
Чернотото е загадачно като 
нощта, мистично и опасно, 
доминиращо и елегантно.... 
Толкова много свойства му се 
придават, че възниква въпросът 
дали е само цвят?!

Освен в различни интериорни 
бои, черното може да бъде 
имплементирано в интериора 

Тъмните цветове у дома създават 
уют!?! ... и още как!

Черния картел може да разгледате тук: www.caparol.bg



и чрез различни декоративни техники.

Създаване на античен ефект в комбинация с 
черно или повече блясък с декоративната 
Di Perla Nero  http://bit.ly/2sYeXLG  ... изборът 
е огромен! 

Capadecor Di Luce  http://bit.ly/2RPjfx6  е 
декоративна мазилка, с която може да 
постигнете огледален ефект на повърхността, 
независимо дали на стена или таван.

Лесни за нанасяне, екологични, без неприятни 
миризми, декоративните продукти на Caparol 
са предпочитани за прилагане в интериора. 
Освен с много добра устойчивост на мокро 
триене и покривност на цвета, продуктите са 
достъпни в ценово отношение.

Всички декоративни техники и актуална 
техническа информация може да видите тук: 
http://bit.ly/2ur1nAI 
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„Черното е елегантност без риск!“ Christian Dior

Черното е навсякъде....
... в модата, архитектурни 
списания, в интериора, дори на 
фасадата - срещаме черно във 
всякакви нюанси и комбинации.

Още идеи за черни елементи у 
дома може да видите тук:
http://bit.ly/3aGDyp1 

За повече информация 

посетете шоурума ни в София, 
Манастирски ливади изток, бл.19. 
Повече информация може да 
намерите и  на сайта ни 
http://bit.ly/2tCMGe0



Финишните покрития служат не 
само за постигане на впечатляваща 
визия, те трябва да осигурят 
гарантираната, дълготрайна 
защита от вредните влияния на 
атмосферните условия и околната 
среда върху Вашата фасада. 

В този смисъл, най-съществените 
характеристики на качественото 
екстериорно покритие са 
строително-физичните му 
свойства, високата устойчивост на 
замърсяване, както и способността 
на материала да запази цвета и 
блясъка на една сграда.

Съвкупността на всички тези 
характеристики определя 
„дълготрайния живот“ на едно 
фасадно покритие. 

Топлоизолационната система 
CARBON Edition се отличава с 
уникални характеристики, които 

никоя друга топлоизолационна 
система не притежава!
Продуктите от системата са 
обогатени с карбонови нишки, 
което е гаранция за здравина и по-
висока устойчивост на натоварване 
(до 60 J).
 
Освен непостигнатата до сега 
устойчивост на удар, карбоновите 
нишки гарантират дълготрайния 

живот на интегрираната фасадна 
топлоизолационна система, тъй 
като осигуряват изключителна 
еластичност и устойчивост на 
термо-динамични натоварвания.

Високата устойчивост на UV лъчи, 
гарантира плътен и неизбелял 
цвят за минимум 10г. 
Дори при по-тъмните цветове 
като RAL7016 /много тъмно сиво/ 

Carbon Edition - Непобедимата 
топлоизолационна система

Картела Fassade A1 може да видите тук: http://bit.ly/2GfFDum 
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ЕКОЛОГИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

цвета ще се запази непроменен. 
Специалистите на Caparol са 
разработили цветова палитра, 
специално за фасадни цветове.
Над 500 цвята, отговарящи 
на клас А1 - устойчивост на 
избледняване. 
Устойчивостта на продуктите 
е гаранция за качество! Пълна 
информация за системата може 
да видите тук: 
http://bit.ly/2tEC52a. 

От системата част е и  EPS DAL-
MATINA,  който се отличава 
с клас на устойчивост на 
огън C, a в комбинация с 
топлоизолационната система 
Carbon Edition покрива клас B. 
http://bit.ly/38CyC2G 

Картела Fassade A1 може да видите тук: http://bit.ly/2GfFDum 

• ВИСОКА ИЗОЛАЦИОННA 
СТОЙНОСТ С коефицент на 
топлопроводимост 0,033 W/
m2K. ~15% по  -добра изолация 
при същата дебелина на   
изолиращия панел

• СТАБИЛНОСТ НА РАЗМЕРИТЕ 
Осигурява стабилност на 
размерите при термично     
натоварване 

• НЕ Е ЧУВСТВИТЕЛНА НА 
СЛЪНЦЕ 
Не се нарява директно при 
слънчево греене и няма   
проблеми с термичните 
напрежения

Детайли за продуктите може 
да получите и от търговските 
ни представители или 
директно на място в шоурума 
на адрес: Манастирски ливади 
изток, бл. 19. www.caparol.bg



Искате да промените цвета на фасадата или вътрешните стени на вашия дом, но не може да си 
представите как биха изглеждали?

С приложението Caparol SPECTRUM_mobile, много лесно може да визуализирате избраните цветове, 
независимо дали става въпрос за интериор или екстериор. 

Приложението разполага с база данни от обекти, които може    
да използвате. Разбира се ако искате да промените цветовете на  
реален обект е възможно. 
Необходимо е само да направите снимка и да я качите в 
приложението.
Освен цветовете на стените, може да променяте цветовете на  
отделните елементи, като первази, шкафове, рамки на прозорци,  
врати и др.
Цветовите комбинации зависят от въображението Ви.

В приложението са налични всички Caparol картели, над 4млн. 
нюанса.
Напълно безплатно може да използвате Spectrum на сайта на Capa-
rol: http://bit.ly/2RYlnmy 
За въпроси може да се свържете с нас чрез контактната ни форма: 
http://bit.ly/2uzdewM 
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Визуализирайте с приложението SPECTRUM



 

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 

Визуализирайте с приложението SPECTRUM


