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Voor ziekenhuizen, revalidatieklinieken en artsen-
praktijken is een kleurconcept ontwikkeld met in 
totaal 63 kleuren. Aan de hand van het kleuren-
schema kunnen verschillende ontwerpconcepten 
worden gemaakt op basis van kleurharmonieën 
(zoals geïllustreerd door de varianten A en B).
De selectie bevat basiskleuren met twee niveaus 
in helderheid voor grote wandoppervlakken en 
ondersteunende kleuren van gemiddelde helder-

heid voor andere muren. Deze kunnen worden 
gecombineerd met accentkleuren in rustige tot 
krachtige nuances. De gekozen basiskleur kan 
dienen als een verbindend element dat in alle 
ruimten terugkomt. In publieke en semipublieke 
ruimten kunnen ondersteunende en accentueren-
de kleuren op verschillende wijze met elkaar wor-
den gecombineerd, waardoor er voor elke ruimte 
een eigen sfeer kan worden gecreëerd.

Voor de kamers van de patiënten kan bijvoorbeeld 
worden gekozen voor een kleine variatie op de 
licht gekleurde basiskleur, of voor een lichte ba-
siskleur gecombineerd met een ondersteunende 
kleur. Bijzondere afdelingen, zoals de kraamafde-
ling of de kinderafdeling, kunnen door de toevoe-
ging van slechts een paar accenten een andere 
kleurencombinatie krijgen.

Variant A: Deze variant is de basis voor een rustige vormgeving van algemene ruimten. Voor alle ruimten wordt gebruikgemaakt van dezelfde basiskleur die 
wordt aangevuld met verschillende accentkleuren. Alleen voor de patiëntenkamers kan een andere basiskleur worden gebruikt, om ze duidelijk te onderschei-
den van de publieke ruimten. 

Variant B: Deze variant vormt de basis voor uiteenlopende kleurenschema’s. Voor alle ruimten wordt gebruikgemaakt van een basiskleur met verschillende 
ondersteunende kleuren, die kunnen worden aangevuld met accentuerende kleuren. Om de eigen sfeer van de patiëntenkamers te benadrukken, wordt ge-
bruikgemaakt van een andere basiskleur met een ondersteunende kleur.

Ondersteunende 
kleuren

Ondersteunende 
kleuren

Basiskleuren 
Licht

Basiskleuren 
Licht

Publieke/semipublieke ruimtenPatiëntenkamers

Basiskleuren
Licht gekleurd

Basiskleuren
Licht gekleurd

Bijzondere ruimten

Accentkleuren, 
rustig

Accentkleuren, 
iets verzadigd

Accentkleuren, 
verzadigd

Accentkleuren, 
duidelijk verzadigd

Vormgevingsconcepten – Ontwerpen

B.

A.

Ontwerpconcepten

Kleurenschema’s en ontwerpen

Kleuren uit dezelfde horizontale rij leveren 
concepten op in ton-sur-ton. Wanneer 
kleuren uit verschillende rijen worden ge-
combineerd, ontstaan er concepten die 
met elkaar in evenwicht of juist in contrast 
zijn.
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Variant A

3D Baccara 30

3D Marill 130

3D Baccara 15

3D Viola 120

3D Saphir 115

3D Ginster 140

3D Verona 150

3D Saphir 105

3D Oase 135

3D Bordeaux 15

3D Papaya 50

3D Palazzo 170

3D Jade 75

3D Agave 75

3D Mint 50

3D Coelin 35

3D Jura 40

3D Ginster 10

3D Rose 110

3D Aprico 40

3D Onyx 65

3D Jade 105

3D Patina 80

3D Verona 110

3D Coelin 80

3D Granit 30

3D Palazzo 105

3D Flamenco 100

3D Bordeaux 40

3D Papaya 10

3D Pinie 75

3D Verona 105

3D Arctis 100

3D Lago 75

3D Venato 20

3D Palazzo 35

3D Lazur 45

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Kühl-Weiß

3D Jura 60

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Curcuma 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25
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“Goed bouwen berust op drie pijlers: 

Duurzaamheid, geschiktheid en gebruikscomfort”

Sir Henry Wootton (1568-1639), met een citaat van Vitruvius 



Drie eenvoudige principes die met elkaar de basis 
van architectuur vormen…

Drie eenvoudige principes die nog altijd de basis 
vormen voor het ontwerpen van gebouwen.

Deze principes vinden hun weerklank in de richtlij-
nen voor moderne ontwerpen. Richtlijnen voor ar-
chitectonische toepassingen die waarde schep-
pen met duurzaamheid en grijp de esthetische 
verlangens.
Caparol Health_Care stimuleert de ontwikke-
ling van hoogstaand design en het realiseren van 
weldoordachte gebouwen. Met Health_Care kan 
de ontwerper de principes van Vitruvius gemak-
kelijker vertalen naar moderne principes en kan 
elk nieuw ontworpen onderdeel resulteren in een 
meesterwerk.
Caparol Health_Care: met de focus op zieken-
huizen en klinieken. 

Ontwerprichtlijnen voor gebouwen ten behoeve 
van de zorgsector concentreren zich doorgaans 
op functionaliteit en degelijkheid. Voor wat betreft 
de esthetica echter zijn er voor de architect wei-
nig richtlijnen om op terug te vallen, waardoor het 
eindresultaat dikwijls getuigt van weinig fantasie of 
oog voor de mensen die er gebruik van moeten 
maken. 
Caparol Health_Care kijkt echter niet alleen 
naar de eisen van “Duurzaamheid” en “Geschikt-
heid” van ziekenhuizen, maar draagt er ook toe 
bij dat een gebouw als een plezierige plek wordt 
ervaren.

Inleiding

“Duurzaamheid, geschiktheid en gebruikscomfort” 
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Waarde scheppen door duurzaamheid
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Voor elke ontwerper is het telkens weer een uitda-
ging de specifi caties uit te werken tot een geheel 
dat waarde toevoegt, zonder dat dit ten koste 
gaat van de functionele eisen. Hoe kun je er nu 
zeker van zijn dat de producten van jouw keuze 
in de praktijk de duurzaamheid geven, wanneer 
er zoveel fabrikanten zijn die roepen dat hun ma-
terialen “levenslang gegarandeerd” of “als beste 
getest” zijn?
Nemen we dat idee van “duurzaamheid” eens na-
der onder de loep, dan blijkt dat er twee belangrijke 
elementen zijn waar in de keuze rekening mee moet 
worden gehouden: Degelijkheid en Waarde.

Degelijkheid is een begrip dat in de bouw staat 
voor sterkte… Een materiaal dat gekozen wordt 
voor het maken van een gebouw, of dat nu het 
interieur betreft of de voorgevel, moet sterk ge-
noeg zijn om de belasting die de omgeving erop 
uitoefent te weerstaan. 
Caparol Health_Care heeft alleen producten in 
het programma die voldoen aan de hoogste eisen 
die gesteld worden aan een publiekelijk toegan-
kelijk gebouw voor de zorgsector. Wij garande-
ren dat onze materialen zich onderscheiden in 
degelijkheid, of het nu gaat om het pleisterwerk 
van buitenmuren dat bestand moet zijn tegen alle 
weersinvloeden of een product dat binnen wordt 
toegepast en krasvast moet zijn.

Bepalend voor de hoogwaardigheid van een 
product is in de eerste plaats of deze geschikt is 
voor het doel waarvoor het gebruikt moet wor-
den. Een tweede factor is de levensduur, en het 
derde element wordt gevormd door de mate van 
onderhoud die het vergt. Alleen wanneer al deze 
factoren worden meegewogen, kan een oordeel 
worden gegeven over de werkelijke waarde van 
een product. 
Caparol Health_Care heeft uitsluitend producten 
op het programma waarvan door onafhankelijke 
instanties is bevestigd dat ze voor gebruik in de 
zorgsector de beste tegenwaarde bieden. Ons 
doel is het enkel leveren van  producten van top-
kwaliteit, die zeer effi ciënt in het gebruik zijn.

Duurzaamheid I Inleiding
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Recht doen aan het principe van duurzaamheid



Duurzaamheid is geworden tot een begrip 
dat ons allen aangaat. Het is een thema dat is 
voortgekomen uit het tot in brede kring doorge-
drongen besef dat vanwege de bevolkingsgroei 
en de economische ontwikkeling de natuurlijke 
hulpbronnen in toenemende mate onder druk 
komen te staan. Het neerzetten van nieuwe ge-
bouwen drukt – evenals het onderhoud en het 
gebruik ervan – zwaar op het milieu en draagt er 
in aanzienlijke mate toe bij dat het klimaat en het 
ecosysteem wereldwijd veranderingen ondergaan 
die niet ongedaan te maken zijn.

Met het oog op duurzaamheid moet een ontwer-
per producten kiezen die op een milieuvriendelijke 
wijze zijn gefabriceerd en die tegelijk bijdragen 
aan de bescherming van het milieu, ook voor toe-
komstige generaties.

Tegen deze achtergrond wordt het bij het beoor-
delen van de factoren die een ontwerp “geschikt” 
maken om daadwerkelijk te worden gebouwd, 
steeds meer van belang dat de daarvoor gese-
lecteerde materialen “recht doen aan het principe 
van duurzaamheid”. Van veel producten waarvan 
de makers claimen dat ze “groen” zijn, moet men 
maar afwachten in hoeverre dat klopt. En dat is 
eigenlijk niet mogelijk zonder ze te beoordelen op 
de sociale en economische consequenties die het 
gebruik ervan heeft.
De producten van Caparol Health_Care zijn er spe-
ciaal op geselecteerd een evenwicht te bereiken 
tussen enerzijds de kosten op de korte termijn, en 
anderzijds de voordelen voor het milieu en een so-
ciaal en fi nancieel perspectief op de lange termijn. 
U kunt er zeker van zijn dat de door u af te nemen 
producten van Caparol Health_Care, doordat ze zijn 

onderworpen aan strikte procedures voor het vast-
stellen van de levensduur en het verbruik van ener-
gie, volledig voldoen aan alle door u gehanteerde 
criteria van duurzaamheid en “geschiktheid”. 
Terugdringing van vervuiling: oplosmiddelen en 
vluchtige organische bestanddelen worden ge-
bruikt bij de fabricage van lakken en emulsies. Het 
maakt producten vloeibaar en verwerkbaar. Het 
grote nadeel van oplosmiddelhoudende verven 
is de grote hoeveelheid vluchtige organische be-
standdelen (VOC’s) dat in de atmosfeer verdampt. 
Ze vormen koolwaterstoffen die in belangrijke 
mate bijdragen aan het ontstaan van chemische 
smog. Caparol Health_Care zet zich ervoor in om 
de uitstoot van vluchtige organische bestandde-
len in de atmosfeer terug te dringen, door in alle 
producten het gehalte aan VOC’s te reduceren tot 
het absolute minimum.

Geschiktheid I Inleiding
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Grijp de esthetische verlangens
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Het ontwerpen van een interieur is niet zomaar 
een kwestie van een inrichtingsplan opstellen – 
het moet een antwoord zijn op de sociale omge-
ving. In de kern komt het erop neer dat mensen 
een ruimte willen hebben waarin ze zich prettig 
voelen… Dat is voor een deel het verlangen naar 
een beschutte plek, maar het gaat ook om zoiets 
als plezier of “gebruikscomfort”.
Caparol Health_Care stelt de ontwerper in staat 
tijdloos te ontwerpen en ruim baan te geven aan 
wellness, esthetica en comfort, en dat alles met 
één partner. 

Met reukloze verfsoorten, anti-allergische coa-
tings en “luchtverbeterende” interieurlakken is een 
hele reeks totaal nieuwe producten ontstaan die 
erop gericht zijn wellness te bevorderen in open-
bare ruimten, op het werk of in de eigen woon-
omgeving. De verfsoorten uit het Health_Care-
programma zijn geclassifi ceerd als “Emission 
Minimised and Solvent Free” (ELF). Dat betekent 
dat ze probleemloos kunnen worden verwerkt, 
zonder dat het leidt tot overlast voor de mensen 
die in die ruimte moeten werken. 
Voor een comfortabele sfeer moet een ontwer-
per rekening houden met de psychologie van 
kleuren en de uitwerking daarvan op het interieur. 
De psychologie van kleuren vormt samen met de 
uitgangspunten voor een goed ontwerp een lei-
draad bij het kiezen van kleuren met het beoogde 
effect. En dan maakt het niet uit of het gaat om 

het verbeteren van een bestaande situatie of om 
het inrichten van een nieuwe ruimte vanaf de te-
kentafel. 
De psychologie van kleuren houdt zich bezig met 
de manier waarop mensen reageren op verschil-
lende kleuren. Verzadigde kleuren uit het gele/
oranje/rode deel van de kleurencirkel stimuleren 
over het algemeen de energie, terwijl kleuren uit 
het blauwe/groene gedeelte kalmerend werken, 
zowel in fysiek als in emotioneel opzicht.
Bij het kiezen van een kleur moet daarom niet 
alleen worden gelet op het esthetisch aspect, maar 
ook gekeken worden of het wel een geschikte 
keuze is voor de emotionele omgeving. De mo-
gelijkheden die het kleurenpalet van Health_Care 
biedt stelt ontwerpers in staat kleuren te kiezen 
die elkaar aanvullen en voor de juiste stemming 
zorgen. 

Gebruikscomfort I Inleiding
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Ruimten I Ontwerpconcepten

Publieke ruimten

Receptie
Gang
Trappenhuis

Niet-publieke ruimten

Patiëntenkamers 

Bijzondere ruimten

Verloskamer  Onderzoek
Moeder en kind  Operatiekamers
Therapie  Intensive care

Semipublieke ruimten

Wachtkamers
Ontspanning
Restaurant
Personeel

Wanneer mensen naar het ziekenhuis moeten, 
ervaren ze dat als een bijzondere gebeurtenis die 
gepaard kan gaan met angst en onzekerheid. 
Het ziekenhuis is voor enige tijd de leefomgeving 
van de patiënt. Het is dan van belang dat er een 
atmosfeer hangt die vrij is van stress en die rust 
en vertrouwen uitstraalt, ook voor het personeel 
en de bezoekers. Wanneer patiënten zich op hun 
gemak voelen, heeft dat effect op de medische 
behandeling. Kleuren zijn als onderdeel van de 
vormgeving belangrijk als het erom gaat dat ie-
dereen zich in een bepaalde ruimte op zijn gemak 
moet kunnen voelen. De verschillende afdelingen 
stellen elk hun eigen eisen voor wat betreft het 
kleurgebruik: voor de kinderafdeling bijvoorbeeld 
moeten andere kleuren en contrasten worden 
toegepast dan op de afdeling gerontologie. 
Ook de duur van het verblijf is van invloed op de 
samenstelling van de kleuren. De diverse afdelin-

gen zoals ze hieronder staan vermeld, hebben al-
lemaal een eigen functie. Dat heeft ook gevolgen 
voor de duur van het verblijf, hier gesymboliseerd 
door de klok. Behalve de functie en de duur van 
het verblijf vormen ook de architectuur en de licht-
val belangrijke criteria bij de keuze van kleuren en 
materialen. Het streven moet zijn om in de vorm-
geving een concept tot uitdrukking te brengen 
waar de eigen sfeer van elke afdeling apart een in-
tegraal onderdeel van uitmaakt. Publieke ruimten 
zoals de receptie vervullen een bijzondere functie: 
hier wordt de patiënt opgenomen en betreedt hij 
een hem of haar vreemde wereld. De sfeer hier 
moet er één zijn van veiligheid en professionaliteit.
Trappenhuizen en gangen vormen de verbinding 
tussen de verschillende ruimten: het zijn doorgan-
gen waar niemand zich lang ophoudt. Hier kan 
gebruik worden gemaakt van felle kleuren, voor 
een betere oriëntatie en duidelijke verwijzingen. 

Wachtkamers zijn semipublieke ruimten en moe-
ten vooral zorgen voor een positieve atmosfeer, 
om het wachten zo aangenaam mogelijk te ma-
ken. Restaurants en publieke ruimten moeten 
een sfeer hebben die zich duidelijk onderscheidt 
van die op de andere afdelingen. Verandering van 
omgeving zorgt voor de nodige afl eiding en ont-
spanning.
Op de afdelingen die niet publiekelijk toegankelijk 
zijn, moet er een intieme, geborgen sfeer heer-
sen. Op de patiëntenkamer moet de patiënt door-
gaans zeer lang verblijven, en soms zelfs voor 
lange tijd vrijwel roerloos blijven liggen. Een der-
gelijke omgeving moet rust uitstralen en er mag 
niets bedreigends van uitgaan.
Bijzondere ruimten, zoals de kraamafdeling, ope-
ratiekamers en de therapiezalen, hebben ieder zo 
hun eigen karakter. En daar moet in het ontwerp 
rekening mee worden gehouden. 
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Elk ontwerp voor een interieur maakt weer gebruik van andere soorten op-
pervlakken en materialen. Elk materiaal voelt weer anders aan en vanwege 
de kleuren van de verschillende materialen ontstaat er een wederzijdse be-
invloeding waarmee een bepaald effect kan worden opgeroepen. Wanneer 
sterk verschillende materialen en uiteenlopende toplagen met elkaar worden 
gecombineerd, moet er vooral aandacht zijn voor hun onderlinge contrast-
werking. In een evenwichtig ontwerp kunnen een matte- en een hoogglans-
toplaag voor een speciaal effect tegen elkaar worden afgezet en kan er afwis-
selend gebruik worden gemaakt van een gladde en een ruwe afwerking. 
Wanneer voor een bepaalde ruimte een grote variatie aan materialen is toe-
gepast, kan daar een bijzondere sfeer worden gecreëerd door er kleur aan 
toe te voegen.
Bij het selecteren van materialen voor toepassing in ziekenhuizen dienen voor 
wat betreft de hygiëne en de slijtage bijzondere vereisten in acht te worden 
genomen. Naast deze functionele aspecten mag het belang van de esthetica 
zeker niet uit het oog worden verloren.
De oppervlakte van een wand en de structuur van de ondergrond beïnvloe-
den een kleur. Wanden met een zijdeglanslaag ogen lichter dan matte verf op 
een ruw oppervlak. Naast de grote keuze in coatings voor de wanden, zijn er 
nog tal van andere elementen waar rekening mee moet worden gehouden, 
zoals de vloerbedekking, beplatingen en het gebruik van hout en stoffen. De 
wisselwerking tussen de verschillende materialen – hoe ze aanvoelen en de 
kleuren ervan – zorgt voor een evenwichtige stemming. In de patiëntenka-
mers en in de publieke ruimten zijn het vooral de stoffen en de oppervlakken 
van hout die een huiselijke sfeer brengen.

Materialen

De ergonomie van kleuren

Vloeren moeten veilig begaanbaar zijn. Zeker voor mensen die slecht ter been 
zijn is een gladde vloer gevaarlijk. Maar een vloer moet daarnaast ook donker-
der zijn dan de aansluitende wanden. Een licht plafond werkt niet bedrukkend 
en sluit aan op de natuurlijke lichtval (beneden donker, bovenin licht). Het per-
spectief van een ruimte is te beïnvloeden door gebruik te maken van kleuren 
van verschillende intensiteit.



Basisbeginselen I Ontwerpconcepten

Het effect van kleuren

Ontwerpconcepten

Hieronder worden drie ontwerpconcepten – BASIC_CONTRAST_COMPOSITION – voorgesteld, met de uiteenlopende effecten die ze op een ruimte kun-
nen hebben. De concepten zijn hier geïllustreerd aan de hand van de desbetreffende afdelingen. De verschillende voorbeelden uit een bepaalde categorie 
kunnen als onderdeel van een alomvattend concept met elkaar worden gecombineerd.

Kleuren kunnen verschillende stemmingen oproe-
pen en ruimten met een bijzondere functie een ei-
gen identiteit geven. Het effect van een bepaalde 
kleur moet altijd worden gezien binnen de context 
van de functie van de ruimte in kwestie en de hoe-
veelheid licht die beschikbaar is. Het heeft daarom 
weinig zin om een kleur op zichzelf te beoordelen 
– op die manier is het effect ervan nooit goed te 
bepalen. Ook de structuur van het oppervlak en 
de soort afwerking zijn sterk van invloed op het 
karakter van de kleur, naast uiteraard de manier 
waarop wij tegen een bepaalde kleur aankijken en 
het gevoel dat een kleur bij ons oproept.Als basis-
principe geldt echter dat het effect dat een kleur 
kan hebben sterk afhangt van de verzadiging van 
de kleur. Hoe meer een kleur is verzadigd, des te 
sterker zal de gevoelsreactie zijn die deze bij ons 
oproept. Het uitkiezen van intense kleuren dient 

daarom zeer zorgvuldig te gebeuren. De meeste 
mensen, ongeacht hun leeftijd, vinden lichte pas-
telkleuren prettig om naar te kijken. Vandaar dat 
vanwege hun zachte uitwerking voor de inrichting 
van een interieur dikwijls de voorkeur wordt gege-
ven aan pastelkleuren.
Een patiëntenkamer bijvoorbeeld moet een sfeer 
uitstralen van rust, ontspanning en veiligheid: 
daarom valt de keus hier doorgaans op rustige 
kleuren – die scheppen een geruststellende, ver-
trouwenwekkende omgeving.
In het restaurant komen de mensen bij elkaar voor 
een hapje en een drankje en om wat bij te pra-
ten. Daarom moet hier een speciale sfeer heersen 
die zich onderscheidt van die op de andere afde-
lingen, wat wordt weerspiegeld in de keuze van 
kleuren en materialen.
Gangen zijn drukke zones die de verschillende 

gedeelten van het gebouw met elkaar verbinden. 
Wanneer daar krachtige kleuraccenten en com-
binaties van kleuren worden toegepast, zal men 
zich er makkelijker kunnen oriënteren.
In behandelkamers echter moeten sterke kleurac-
centen worden vermeden, omdat daar de kleur van 
de huid van de patiënt moet worden beoordeeld. 
Een muur met een intense kleur kan het licht dat 
erop valt verkleurd weerkaatsen en daardoor de be-
oordeling van de kleur van de huid van de patiënt 
bemoeilijken. Ook kan zich een gelijktijdig contrast 
voordoen, doordat de kleur van de huid van de pa-
tiënt dan de neiging heeft een kleur aan te nemen 
die contrasteert met die van de muur. Afgezet tegen 
een blauwgroene wand zal iemand met een lichte 
huid er rozer uitzien dan in werkelijkheid – terwijl 
dezelfde persoon tegen de achtergrond van een 
oranje wand juist tamelijk bleek zal ogen.

Basic

 Kalmerend, rustig, geborgenheid

Deze reeks laat een aantal ton-sur-ton voorbeel-
den zien met gebruik van een beperkt aantal kleu-
ren. Warme kleuren creëren een zachte, kalme-
rende sfeer.

Contrast

 Duidelijk, onderscheidend, levendig

Hier worden contrastrijke ontwerpen getoond met 
bonte kleuren. Combinaties van contrasterende 
warme en koele kleuren scheppen een heldere, 
evenwichtige sfeer.

Composition

 Licht, zacht, natuurlijk

Geaccentueerde ontwerpen met weinig contrast. 
Evenwichtige, harmonieuze kleurenschema‘s 
scheppen een vriendelijke sfeer.

13



Murs : 3D Palazzo 50, Accent 1 : 3D Palazzo 35, Accent 2 : 3D Palazzo 105

Referentie: Publieke ruimten

Receptie

Accent 1 Basiskleur Accent 2

Verzadigd Licht gekleurd Iets verzadigd

Het gedeelte rond de receptie moet goed herkenbaar zijn, zo-
dat mensen de weg kunnen vinden.  Dit geeft vertrouwen en 
men voelt zich daardoor gerustgesteld. Tegelijkertijd moet er 
de plezierige sfeer hangen van een ruimte waar iedereen wel-
kom is. Omdat we ons in deze gedeelten altijd maar kort op-
houden, kunnen de kleuren levendig zijn. Daardoor zijn ze ook 
makkelijker te onthouden en kunnen we ons beter oriënteren. 
De kleuren kunnen worden ingezet om bepaalde afdelingen 
en gedeelten van het gebouw extra onder de aandacht te 
brengen. Vooral in grote gebouwencomplexen zijn wegwijzers 
met kleurencodes eigenlijk onmisbaar.

• Wachtruimten / ontvangstruimten zijn extra dui-
delijk aangegeven

• De deuren naar de patiëntenkamers hebben 
een kleur die zeer herkenbaar en uitnodigend is

• De puur functionele deuren krijgen alleen neu-
trale kleuren

• Stootlijsten en leuningen in houtmotief dragen 
bij tot het creëren van een warme atmosfeer  

• Zware of middelzware kleuren op de vloer geven 
het gevoel van ‘vaste grond onder de voeten’.

3D Flamenco 100

3D Bordeaux 40

3D Papaya 10

3D Pinie 75

3D Verona 105

3D Arctis 100

3D Lago 75

3D Venato 20

3D Palazzo 35

3D Rose 110

3D Aprico 40

3D Onyx 65

3D Jade 105

3D Patina 80

3D Verona 110

3D Coelin 80

3D Granit 30

3D Palazzo 105

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Publieke ruimten I Conceptontwerpen

Kort verblijf

Ontwerpvoorbeelden voor publieke ruimten: Receptie, gangen, trappenhuizen

Gangen
Basic

• Licht gekleurde basiskleuren in alle gedeelten 

• Harmonie van ton-sur-ton met accentuerende kleu-
ren

• Het kleurenschema contrasteert met de koele kleuren 
van de vloer 

 De kleur van het hout benadrukt de subtiele, 
warme indruk die de ruimte maakt.

Contrast

• Neutrale basiskleur

• Duidelijke contrasten met aanvullende accentueren-
de kleuren

• De warme kleuren van de vloer contrasteren met het 
koelere kleurenschema voor de wanden

 De wisselwerking van twee kleuren groen cre-
eert een verfrissende, stimulerende atmosfeer.

Composition

• Licht gekleurde basiskleur

• Zorgvuldig op elkaar afgestemde accentkleuren – in-
clusief subtiele accenten en ondersteunende kleuren

• Neutrale tapijtvloer

 De zorgvuldig gekozen kleuren en materialen 
hebben een licht, geraffi neerd effect.
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Accent 1 Basiskleur Accent 2

Iets verzadigd Licht gekleurd Rustig

Wanden: 3D Tundra 25, Wandaccent: 3D Onyx 65, Zuil: 3D Patina 80

Referentie: Semipublieke ruimten

Ontspanning

Ontspanningsruimten en wachtkamers zijn semipublieke ge-
deelten waar de mensen gemiddeld vrij veel tijd doorbrengen. 
De nadruk ligt op het wachten op een onderzoek, maar de 
mensen raken er ook met elkaar in gesprek. De patiënt of de 
bezoeker beweegt zich in een spanningsveld van op en neer 
slingerende emoties. Daarom moet het kleurenschema hier 
duidelijk en geruststellend zijn.   
Als deze gedeelten niet fysiek gescheiden zijn van de rest van 
het gebouw, kunnen ze toch goed herkenbaar worden ge-
maakt door hier afwijkende materialen voor toe te passen, 
bijvoorbeeld voor de vloerbedekking.

• De open wachtruimten zijn te herkennen aan de 
accentkleuren

• In kleine ruimten zorgt het gebruik van niet 
meer dan één kleur voor de wand voor rust

• Verfi jnde, koele accentuerende kleuren werken 
ontspannend

• Meubels of vloeren die zijn afgewerkt met hout-
motief zorgen voor een huiselijke sfeer

3D Rose 110

3D Aprico 40

3D Onyx 65

3D Jade 105

3D Patina 80

3D Verona 110

3D Coelin 80

3D Granit 30

3D Palazzo 105

3D Bordeaux 15

3D Papaya 50

3D Palazzo 170

3D Jade 75

3D Agave 75

3D Mint 50

3D Coelin 35

3D Jura 40

3D Ginster 10

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Semipublieke ruimten I Conceptontwerpen

Ontwerpvoorbeelden voor publieke ruimten: Wachtkamers, ontspanning

Wachtkamers
Basic

• Licht gekleurde basiskleuren in alle gedeelten 

• Meubels en wanden uitgevoerd in ton-sur-ton

• Vloerbedekking in koele kleuren zorgt daarbij voor 
evenwicht

 De meubels en de kleuren op de wanden zijn 
in ton-sur-ton, om de kalme sfeer van het ver-
trek te onderstrepen.

Contrast

• Neutrale basiskleur

• Accentuerende kleuren vormen een contrast van 
koel/warm

• De wachtruimte wordt aangegeven door het gebruik 
van afwijkend materiaal voor de vloerbedekking

 Koele nuances in groen contrasteren met het 
warme hout van de vloerbedekking en zorgen 
zo voor een stemming die stimulerend werkt.

Composition

• Licht gekleurde basiskleur

• Drie zorgvuldig gekozen accentuerende kleuren – 
voor kleinere ruimten een enkel sterk accent

• De wachtruimte krijgt meer profiel door de warmte 
van de donkere vloerbedekking

 Rozerode nuances in ton-sur-ton contraste-
ren effectief met een koel blauwachtig grijs.

Middellang 
verblijf
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Accent 1 Basiskleur Accent 2

Verzadigd Licht gekleurd Rustig

Wanden: 3D Arctis 100

Referentie: Semipublieke ruimten

Personeel

Het restaurant is de plek waar je even alles van je afzet en 
waar je andere mensen ontmoet. Gesprekken met familie en 
vrienden kunnen plaatsvinden in een ontspannen omgeving, 
waarin het even niet hoeft te gaan over ziekte en gezond-
heid. Daarom moet er op zulke plekken een sfeer heersen 
die zich duidelijk onderscheidt van al het andere: met spe-
ciale materialen, kleuren en meubilair ontstaat er een heel 
eigen wereld. 
Dit zijn ook aspecten die gelden voor de gemeenschappelijke 
ruimten. Een terughoudend kleurenschema moet zorgen voor 
rust en kalmte.

• Om deze gedeelten duidelijk te onderscheiden 
van de gangen en overige ruimten krijgen ze 
een heel eigen ontwerp

• Een aparte afwerking en dito materialen creëren 
een atmosfeer waarin je kunt ontspannen.

• Sterke accenten zorgen voor een bijzondere 
stemming / omgeving

3D Flamenco 100

3D Bordeaux 40

3D Papaya 10

3D Pinie 75

3D Verona 105

3D Arctis 100

3D Lago 75

3D Venato 20

3D Palazzo 35

3D Bordeaux 15

3D Papaya 50

3D Palazzo 170

3D Jade 75

3D Agave 75

3D Mint 50

3D Coelin 35

3D Jura 40

3D Ginster 10

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Semipublieke ruimten I Conceptontwerpen

Ontwerpvoorbeelden voor semipublieke ruimten: Restaurant – Gemeenschappelijke ruimten

Restaurant
Basic

• Licht gekleurde basiskleuren voor de gehele ruimte

• Harmonie van ton-sur-ton met accentkleuren

• De vloerbedekking zorgt voor een huiselijke sfeer

 Nuances van rood en grijs creëren een warme 
atmosfeer.  

Contrast

• Neutrale basiskleur

• Accentkleuren zorgen voor een koel/warm contrast 
met de basiskleur van de wanden 

• Houten oppervlakken scheppen een gevoel van hui-
selijkheid

 Het krachtige groen verhoogt de warme, neu-
trale stemming.  

Composition

• Kleurrijke basiskleur

• Zorgvuldig geselecteerde accentkleuren met zachte 
contrasten

• Neutraal gekleurde tapijtvloer

 Een verfi jnde sfeer ontstaat door combinaties 
van rode met blauwe nuances voor de wan-
den en de vloer.

Middellang 
verblijf
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Ondersteunende 

kleur Basiskleur Basiskleur

 Licht Licht gekleurd

Wanden: 3D Arctis 60, Ondersteunende kleur: 3D Pinie 55, Accent: 3D Marill 130

Referentie: Niet-publieke ruimten

Patiëntenkamers

Een prettige omgeving heeft een positieve werking op het 
genezingsproces. De patiëntenkamers zijn de ruimten waar 
mensen het meest langdurig verblijven. Het is daarom de 
moeite waard om van deze ruimten zoveel mogelijk een vrien-
delijke, comfortabele omgeving te maken, want ze dienen tij-
delijk als „tweede thuis“ voor de patiënten. De sfeer hier moet 
er één zijn van geborgenheid. Een rustig, licht kleurenschema 
met een optimistische ondertoon en een sfeer van huiselijk-
heid is hier aan te bevelen. Krachtige kleuren moeten alleen 
worden toegepast als accent op kleine gedeelten en niet voor 
grote delen van de wand.

• Geborgenheid ontstaat door een zorgvuldig 
evenwicht van kleuren en afwerkingslagen

• Een lichte kleur voor het plafond waar de patiënt 
naar ligt te kijken

• Lichte en iets minder lichte nuances voor de 
wanden werken niet verstorend bij het stellen 
van een visuele diagnose aan het bed van de 
patiënt 

• Met hoogwaardige materialen en een goede 
vormgeving voor de technische uitrusting kan 
een omgeving worden gecreëerd als in een hotel.

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Curcuma 25

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Jura 60



Niet-publieke ruimten I Conceptontwerpen

Ontwerpvoorbeelden voor niet-publieke ruimten: Patiëntenkamers

Patiëntenkamers
Basic

• Licht gekleurde basiskleur

• Één enkele kleur voor de gehele ruimte

• Het warme hout van de vloer schept een huiselijke 
sfeer

 De enkele kleur die gebruikt is voor de wanden 
zorgt samen met de warme toon van de vloer-
bedekking voor een sfeer van geborgenheid.

Contrast

• Lichte basiskleur

• Een rustige ondersteunende kleur bij wijze van accent

• De warme kleur van de vloerbedekking contrasteert 
met het koelere kleurenschema voor de wanden 

 Groen in blauwachtige nuances contrasteert met 
de donkere warmte van de vloerbedekking, waar-
door er een stemming ontstaat die stimuleert.

Composition

• Lichte basiskleur

• Twee zorgvuldig geselecteerde bijkomende kleuren 
als aanvulling op de basiskleur

• Het lichte groen van de vloerbedekking benadrukt de 
vriendelijke sfeer in deze ruimte

 In combinatie met de vloerbedekking zorgen 
de verfi jnde nuances van de kleuren voor de 
wanden voor een heel eigen sfeer.

Lang verblijf
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  Ondersteunende

Accent 1 Basiskleur kleur

Duidelijk verzadigd Licht 

Wanden: 3D Ginster 30, Accent 1: 3D Oase 135 , Accent 2: 3D Curcuma 25

Referentie: Bijzondere ruimten

Verloskamer

De geboorte van een kind is een zeer bijzondere gebeurtenis 
in ieders leven.
De toepassing van stimulerende en koelere kleuren voor de 
verloskamer creëert een aangename omgeving, terwijl ver-
fi jnde, zachte kleuren zorgen voor ontspanning en een kal-
merend effect.
Aan het ontwerp van kinderafdelingen worden speciale eisen 
gesteld. Vooral kinderen en kleuters hebben behoefte aan een 
rustige sfeer van geborgenheid, die opgeroepen kan worden 
door voor de belangrijkste gedeelten de contrasten af te 
zwakken. 

• De kleurenschema‘s mogen bonter en speel-
ser zijn

• Fijne, warme pastelkleuren voor in de kraam-
kamer

• Krachtige en warme accentuerende kleuren 
voor kleinere gedeelten van de verloskamer 

• Voor een kalme atmosfeer in de speelkamer 
wordt gebruik gemaakt van één enkele kleur, 
omdat het speelgoed van zichzelf meestal al is 
uitgevoerd in allerlei bonte kleuren

3D Baccara 30

3D Marill 130

3D Baccara 15

3D Viola 120

3D Saphir 115

3D Ginster 140

3D Verona 150

3D Saphir 105

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Oase 135 3D Curcuma 253D Jura 60



w
w

w
.fe

el
go

od
cr

ea
tio

n.
co

m

A
rc

hi
te

kt
ur

b
ür

o 
N

ic
kl

 &
 P

ar
tn

er
 A

rc
hi

te
ke

n 
A

G
, M

ün
ch

en

P
LA

N
 C

 a
rc

hi
te

ct
s,

 A
nt

w
er

p
en

Patiëntenkamer OntspanningGang met wachtruimte

Bijzondere ruimten I Conceptontwerpen

Ontwerpvoorbeelden voor bijzondere ruimten: Verloskamer, moeder en kind

Moeder en kind
Basic

• Lichte basiskleur

• Harmonie van ton-sur-ton 

• De wanddecoratie voegt een speels element toe waar-
mee de functie van deze ruimte wordt aangegeven

• Het lichte beige van de vloerbedekking maakt het ge-
heel nog sfeervoller

 Er wordt een rustige, geborgen stemming verkre-
gen die aansluit op de functie van deze afdeling.

Contrast

• Lichte basiskleur

• De koele basiskleur met het warme hout van de vloer 
zorgt voor een contrast van koel/warm

• De bekleding van de stoelen en speelkussens in allerlei 
kleuren zetten hier accenten

 De wisselwerking tussen lichte wanden en deze 
stoffen creëert een heldere, uitgesproken sfeer.

Composition

• Lichte basiskleur

• Accentuerende kleuren creëren een contrast van te-
gengestelde kleuren

• Het hout van de vloer zorgt in de hele ruimte voor een 
warme atmosfeer

 Diverse accenten zorgen voor een vriende-
lijke, evenwichtige stemming.
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  Ondersteunende

Accent 1 Basiskleur kleur

Duidelijk verzadigd Licht 

Wanden: 3D Kühl-Weiss [Koel-Wit], ondersteunende kleur: 3D Rose 55

Referentie: Bijzondere ruimten

Onderzoek I Therapie

De ruimten waar patiënten onderzocht en behandeld worden moeten 
een vormgeving hebben die aansluit op hun functie. Dat neemt niet 
weg dat er gestreefd moet worden naar een prettige atmosfeer, omdat 
die positief kan uitwerken op het vertrouwen van de patiënt en het ge-
ruststellende gevoel kan overbrengen dat men hier is toevertrouwd aan 
kundige handen. Al te krachtige kleuren moeten voor deze omgeving 
worden vermeden, want die kunnen de beoordeling van de kleur van 
de huid van een patiënt bemoeilijken. 
De akoestische en psychologische belasting wordt nog verhoogd door 
de aanwezigheid van de diverse apparatuur en uitrustingen, vandaar 
dat een gedempte, verhullende uitvoering in ton-sur-ton wordt aanbe-
volen. In en rond de OK brengen koele kleuren meer evenwicht.

• Rustige kleuren voor ruimten waar het 
onderzoek en de diagnose plaatsvinden

• Therapiezalen kunnen levendig worden 
gemaakt door krachtige kleuren toe te 
passen

• Het rood (bloed / weefsel) dat in de OK 
is te zien wordt opgevangen door niet al 
te donkere nuances in blauw en groen

• Kalmerende kleuren voor op de inten-
sive care

3D Baccara 30

3D Marill 130

3D Baccara 15

3D Viola 120

3D Saphir 115

3D Ginster 140

3D Verona 150

3D Saphir 105

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Oase 135 3D Curcuma 253D Jura 60



A
rc

hi
te

kt
ur

b
ür

o 
N

ic
kl

 &
 P

ar
tn

er
 A

rc
hi

te
ke

n 
A

G
, M

ün
ch

en

Operatiekamer

Operatiekamer

Intensive care

Bijzondere afdelingen I Ontwerpconcepten

Ontwerpvoorbeelden bijzondere afdelingen: Therapie, onderzoek, operatiekamers, intensive care

Intensive care I Operatiekamers

• Blauwgroene basiskleur voor in de OK

• Het blauwe accent dient ter compensatie van het 
rood in de OK

 Een rustige sfeer (ton-sur-ton) die aansluit op 
de vereisten van de intensive care

 Accent 1  Basiskleur

Middellang 
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3D Mint 50

3D Coelin 35
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Productfocus

Wanneer de functionele eisen gedefi nieerd zijn 
en het ontwerp voorbereid is, dient een specifi ek 
technisch advies opgesteld te worden dat reke-
ning houdt met strenge criteria op het gebied van 
duurzaamheid en effi ciëntie en volledig in lijn is 
met het esthetisch ontwerp.
Health_Care heeft een beknopt overzicht samen-
gesteld dat op de hier volgende pagina’s is weer-

gegeven en waarbij de aandacht in het bijzonder 
uitgaat naar enkele van onze specifi eke kern-
producten zoals die worden toegepast binnen 
zorginstellingen. Het is geen alles omvattende 
opsomming, maar slechts een selectie van de in-
novatieve producten die Caparol aanbiedt.
Hierbij is rekening gehouden met de belangrijkste 
overwegingen waar een ontwerper zich, als het 
gaat om de gezondheidszorg, naar ons oordeel 
door moet laten leiden bij het selecteren van het 
gewenste product:

• Waarde creatie

• Degelijkheid en reinigbaarheid

• Duurzaamheid

• Comfort

• Wellness

• Esthetica
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Topkwaliteit en optimale effi ciency leveren



Waarde creatie I Productfocus

Capacryl Aqua PU lak

Capacryl Aqua PU lak verenigt de milieuvriendelijke eigenschappen van lak-
ken op waterbasis met de professionele en geliefde fi nish van oplosmiddel-
houdende lakken op oliebasis. Capacryl Aqua PU lak is de perfecte keuze 
voor de milieubewuste gebruiker. 

• Slijtvaste lakverf op basis van PU/Acrylaat
• Sneldrogend
• Zeer krasvast
• Stootvast
• Vergeelt niet
• Nagenoeg reukloos

Ideaal voor ruimten van het type:

Gangen – Receptie – Wachtkamers – Restaurants – 
Gemeenschappelijke ruimten – Ontspanning

Ideaal voor:

Al het houtwerk en metalen oppervlakken in ziekenhuizen.

CapaTex Ultra 

CapaTex Ultra is een binnenmuurverf met een zeer hoog kwaliteitsspec-
trum. De unieke formule hiervan, gebaseerd op een dispersie van 100% 
acryl, combineert eigenschappen als lichtrefl ectie, reinigbaarheid en de-
gelijkheid voor de ultieme interieurverf die tegelijk een optimale levensduur 
heeft en lage onderhoudskosten. 

• Met droge doek of natte spons af te nemen
• Duurzame toplaag in zijdemat
• Refl ecteert het licht, voor een ruimtelijk en schoon gevoel
• Reukloos
• Vrij van oplosmiddelen en vluchtige organische bestanddelen (VOC’s: 

Volatile Organic Compounds)
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Sterk genoeg om de belasting van de omgeving te weerstaan



Degelijkheid en reinigbaarheid I Productfocus 

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid 

Disbopox 447 is een hoogwaardige twee-componenten verf op basis van 
epoxyhars voor vloeren, wanden en plafonds die voor een optimale hygiëne 
moeten kunnen worden “gereinigd”. Disbopox 447 voldoet aan criterium 
6 van HTM 56, de normering zoals die ter zake wordt gehanteerd door 
het Britse Ministerie voor Volksgezondheid, en is volledig bestand tegen de 
meest agressieve chemische desinfecterende middelen. 

• Bestand tegen chemicaliën en desinfecterende middelen
• Decontamineerbaar conform DIN 25415
• Met water te verdunnen
• Minimale emisse

Ideaal voor ruimten van het type:

Gangen – Trappenhuizen – Restaurants – Patiëntenkamers – 
Kinderafdeling – Therapie – Onderzoek

Ideaal voor ruimten van het type:

OK – Intensive care – Therapie – Onderzoek

PremiumClean 

Met een “premiumkwaliteit” voor binnenmuren en plafonds is Caparol 
PremiumClean de nieuwe norm als het gaat om schoonhouden. 
PremiumClean kan stevig worden schoongeschrobd en is bestand tegen 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen. Met 
deze verf is er geen excuus meer voor vuile en onhygiënische muren en 
plafonds. 

• Zeer slijtvast, ‘glimt niet op’ door schoonmaken 
• Bestand tegen desinfecterende middelen op waterbasis en agressieve 

schoonmaakmiddelen 
• Reukloos 
• Matte toplaag 
• Vuilafstotend 
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Het balanceren van kosten op de korte termijn en de voordelen voor het milieu op de lange termijn



Duurzaamheid I Productfocus 

Thermische gevelisolatiesystemen

Caparol is de eerste keus voor ontwerpers die op zoek zijn naar thermische 
gevelisolatiesystemen die even voordelig als veelzijdig zijn. Caparol heeft in 
de praktijk al tientallen jaren bewezen het energieverbruik te kunnen terug-
dringen, bij alle soorten gebouwen en met vele miljoenen vierkante meters 
aan referentie.
Als pionier op dit terrein heeft Caparol aan zijn interpretatie van het ther-
mische gevelisolatiesysteem enkele unieke eigenschappen weten toe te 
voegen. Belangrijke innovaties zijn Capatect BasicLine, CarbonLine en Car-
boNit.  
De Capatect Dalmatiner isolatieplaat heeft een hogere isolatiewaarde dan 
de traditionele polystyreenisolatieplaat. De systemen met carbonvezel ver-
sterkte wapeningspleister geven een hoge mechanische weerstand en 
kunnen tevens in een donkere kleur worden afgewerkt.

• Verlaagt het energieverbruik
• Met een stootvastheid van meer dan 50 joule
• Leverbaar in zeer donkere kleuren
• Met een water- en vuilafstotende toplaag

Ideaal voor ruimten van het type: 

Patiëntenkamers – Moeder en kind – Verloskamer – 
Gemeenschappelijke ruimten – Ontspanning

Ideaal voor elke gevel  

Sylitol Interior

Sylitol Interior is samengesteld op basis van silicaten, is een duurzame verf 
met uitstekende eigenschappen. 
Sylitol Interior bevat geen oplosmiddelen en weekmakers en geeft een 
matte toplaag.

• Geschikt voor mensen met een allergie
• Door het gebruik van silicaten vriendelijk voor het milieu 
• Vrij van oplosmiddelen en weekmakers 
• Reukloos 
• Matte toplaag 
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Je op je gemak voelen in elke ruimte



Comfort I Productfocus 

Disbon 404 

De producten uit de PrimaKlima!-reeks van Health_Care geven vloeren 
“wellness” en “comfort” mee. Disbon 404 kan in meer dan 28.000 kleuren 
worden geleverd. 
Het met carbonvezel versterkte Disbon 404 is de ideale vloerverf voor 
ruimten die veel worden belopen en regelmatig moeten worden schoon-
gehouden. Deze in losse verpakking geleverde en met een verfroller aan te 
brengen coating is geschikt voor alle soorten wanden en vloeren. 

• Deze één-componenten verf is ook geschikt 
als zeer resistente muurafwerking

• Bijzonder goed slijt- en stootvast
• Zeer gemakkelijk schoon te houden 
• Te verdunnen met water, 

spaart het milieu  

Ideaal voor ruimten van het type: 

Wachtkamers – Receptie – Ontspanning – Restaurant – 
Gemeenschappelijke ruimten

Ideaal voor ruimten van het type: 

Patiëntenkamers – Gangen – 
Gemeenschappelijke ruimten – Ontspanning – Wachtkamers

CapaCoustic Melapor 

CapaCoustic Melapor is op het gebied van akoestische systemen een ware 
openbaring, en verbindt zo het aspect van “functionaliteit” met dat van “ge-
bruikscomfort”. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende varianten. 
Geluidswerende akoestische panelen, te bevestigen aan het plafond en le-
verbaar in alle gangbare kleuren.
CapaCoustic Melapor Picture: foto’s en kunstreproducties kunnen lithogra-
fi sch worden geprint op het oppervlak. Dat levert een ruimte op waarvan de 
akoestiek klopt en waar tegelijk een heel persoonlijke sfeer hangt. 

• Uitmuntende geluidsisolerende werking
• Leverbaar in vrijwel elke vorm en elk formaat
• Kan bedrukt  worden met een afbeelding of motief, of met airmix wor-

den gespoten 
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Het zorgen voor een gezondheidsbevorderende omgeving



Wellness I Productfocus 

CapaSan 

Dat de atmosfeer binnenshuis dikwijls meer vervuild is dan de buitenlucht, 
is een verschijnsel dat tot op heden weinig bekendheid geniet. Veelvoorko-
mende oorzaken van stankoverlast zijn de uitstoot van de industrie, smog, 
sigarettenrook, koolmonoxide en door de lucht zwevende bacteriën. 
Met CapaSan heeft Caparol een wereldprimeur op het gebied van verf die 
gezondheidsbevorderend is. CapaSan maakt gebruik van fotokatalyse om 
door de lucht zwevende vuildeeltjes te verwijderen. Fotokatalyse berust in 
feite op een eenvoudig principe: witte pigmenten zorgen er in combinatie 
met de energie van het licht voor dat de organische substantie uiteenvalt. 
Door dit proces worden geuren, organische materialen en stikstofoxiden 
tegengegaan.  

• Vrij van oplosmiddelen en 
weekmakers

• Gaat geurwerking tegen

Ideaal voor ruimten van het type: 

Patiëntenkamers – Ontspanning – Kinderafdeling – 
Verloskamer – Therapie

Ideaal voor ruimten van het type: 

Patiëntenkamers - Ontspanning – Moeder en kind – 
Therapie – Gemeenschappelijke ruimten

Caparol Sensitiv 

Sensitiv is een zeer goed dekkende interieurverf met een speciale samen-
stelling waardoor deze geschikt is toe te passen in ruimten waar mensen 
verblijven met een allergie. Sensitiv bevat geen stoffen die een allergische 
reactie bij mensen kunnen veroorzaken en bevat geen conserverings-
middelen. 
Doordat bij de samenstelling zorgvuldig rekening is gehouden met mogelijke 
allergische reacties, kan een gezond klimaat binnenshuis, mede door de 
extreme zuiverheid van de grondstoffen en de speciale productiemethoden, 
gegarandeerd worden. 

• Bevat geen conserveringsmiddelen of weekmakers
• Vrij van oplosmiddelen
• Gepatenteerde formule
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Zorgen voor de juiste stemming



Esthetica I Productfocus

StuccoDecor DI LUCE 

Met Health_Care StuccoDecor DI LUCE wordt een elegante pleisterlaag 
verkregen in een fractie van de tijd en de kosten die daar normaal voor 
benodigd zijn.

StuccoDecor DI LUCE is een uniek product van Caparol waarmee een mar-
mereffect wordt verkregen door gebruik te maken van simpele schildertech-
nieken. De arbeidsintensieve verwerking van conventioneel stucwerk wordt 
hiermee sterk vereenvoudigd en levert in een mum van tijd en tegen lage 
kosten een glanzende, gepolijste afwerking op.

• Te verdunnen met water
• Gemakkelijk schoon te houden
• Verkrijgbaar in meer dan 1300 kleurnuances

Ideaal voor ruimten van het type: 

Receptie – Gangen – Wachtkamers – Ontspanning – 
Restaurant – Gemeenschappelijke ruimten

Ideaal voor ruimten van het type: 

Receptie – Gangen – Wachtkamers – 
Ontspanning – Restaurant – 
Gemeenschappelijke ruimten

Metallocryl Interior

Aantrekkelijk, gevoelig, onmiskenbaar is… de essentie van Caparol 
Metallocryl.

Door het metallic effect dat met Metallocryl wordt verkregen is een fascinerende 
reeks veelzijdige ontwerpen mogelijk voor binnen en buiten. 
Met Metallocryl kunnen afzonderlijke gedeelten worden geaccentueerd, deco-
raties op maat worden gemaakt of bijzondere details aan wanden en kroon-
lijsten worden uitgelicht. Metallocryl kan worden gebruikt om een contrast of 
harmonie te verkrijgen met de omgeving, door daar een gestructureerde leven-
digheid of een vleugje elegantie aan toe te voegen.

• Spaart het milieu, nagenoeg reukloos
• Verkrijgbaar in diverse soorten metallic effect 
• Bestand tegen desinfecterende middelen
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Caparol Health_Care:

Making your building design durable, sustainable, comfortable and delightful.
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