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AuthenticCAPAROL

COLORS

EEN KLEUREN-ASSORTIMENT  
IN DE GEEST VAN DE TIJD

  Het kleurengamma van 
Caparol Authentic Colors past perfect in 
ons tijdperk: iedereen hunkert immers naar 
gevestigde waarden van eenvoud, echtheid 
en authenticiteit. We willen graag rust vinden in 
een fijne en lumineuze woning. Daarom zoeken we 
naar frisse, authentieke en harmonieuze kleuren 
om onze stijl te ontwikkelen en om een leefruimte 
te ontwerpen die het spiegelbeeld van onszelf is.

 Met de Caparol Authentic Colors  
collectie kunnen we de eenvoud en de waarden 
die ons eigen zijn weer terugvinden.

DE TIJD DAT ONS EEN  
BEPAALDE STIJL WERD  

OPGEDRONGEN,  
IS VOORBIJ!



Perfect om met elkaar samen te gaan, maar kunnen 
ook met accentkleuren uit de kleurenpallet gebruikt 
worden. Zo verkrijg je een altijd klassieke en elegante 
stijl die echter wel hedendaags is. Zowel warme als 
koude kleuren uit deze groep zijn bijzonder geschikt 
om een decoratieve toets te geven aan de kamers 
waar u woont en werkt (salon, eetkamer, kantoor, …)

TIPS OM KLEUR TE KIEZEN
 Onze kleurexperts hebben 14 basistinten in een assortiment 
van 6 kleurschakeringen -van uiterst helder tot zeer donker- als 
uitgangspunt genomen. Het resultaat daarvan is een palet van  
84 evenwichtige kleursoorten onderverdeeld in levendige kleuren, 
pastel-kleuren, neutrale kleuren en witte tinten.

CAPAROL

KIES JE KLEUR

de neutrale kleuren

de witte tinten
Deze kleuren kunnen ofwel gecombineerd met elkaar 
gebruikt worden, waardoor een moderne en designstijl 
ontstaat, of ook samen met alle andere schakeringen 
van ons gamma. Ze leggen de basis voor een helder en 
geraffineerd decor als leidraad doorheen je huis, voor een 
harmonieuze leefomgeving.

EENVOUDIG
TIJDLOOS

MINIMALISTISCH



Wanneer je binnen deze kleurengroep blijft, is het 
resultaat hedendaags en stimulerend. Witte of 
neutrale omgevingen komen tot leven met hier en 
daar een vleugje extra kleur. Geel, oranje, rood en 
purper zijn warme tinten die licht en kleur brengen 
in je interieur. 

Zachte en natuurlijke kleuren die een beetje 
romantiek in je interieur brengen. Gebruik ze vooral 
met pure materialen zoals ruw hout om een effect 
van sereniteit en geborgenheid te bereiken. Pastel 
past ook heel goed bij levendige en intense kleuren. 

de neutrale kleuren

de levendige kleuren

de pastelkleuren

RUSTIG 
HARMONIEUS 

FRIS 
INTENS

... & DECOTRENDS

Onze kleurenexperten hebben ook  
12 combinaties bedacht om je te helpen om 
je interieur naar je persoonlijke smaak in te 
richten in de sfeer die je verkiest.

VOOR MEER INSPIRATIE!





Palazzo 110 oogt gecombineerd 
met andere beige en grijze 
nuances - heerlijk ontspannen. 
Veel natuurlijke materialen, zoals 
onbehandeld hout, linnen, klei en 
steen, ondersteunen deze rustige 
sfeer. De veelzijdigheid van beige 
komt tot zijn recht. Sereen chic, 
behaaglijke warmte, koele rust - 
bijna alles is mogelijk met beige!

TREND
2021

Citrus 120

Amber 5

Palazzo 110



Voor een naturel en tijdloos inter-
ieur is weinig nodig. Combineer 
wit met kleuren die er naast liggen, 
natureltinten, grijze tonen en diepe 
kleuren zoals donkergroen. Hout, 
linnen, leer, rotan en wol, puur en 
onbehandeld.

NATURAL 
BEAUTY

Siena 25

Cameo 10

Malachit 10







Kies je voor zichtbaar beton in je 
interieur, dan kan het experiment-
eren beginnen. De mogelijkheden 
zijn onbeperkt. Combineer je bet-
on met glas en hout, dan zorg je 
meteen voor een warme en trendy 
sfeer.

Venato 15 

Lago 30
Palazzo 75

CONCRETE
LOOK



Blauw staat voor rust, vertrouwen 
en ontspanning. Wanneer je blauw 
toepast op een rustige manier, dus 
niet als contrasterende kleur, is een 
donkerblauwe tint een sfeervolle 
keuze. 

BLUE  
LIVING

Warmweiss
Lago 35

Lazur 200







Haal de warmte in huis met goud-
en accenten, want ze zijn weer 
helemaal in. Laat de gouden ac-
centen genuanceerd terug komen 
passend bij jouw woonstijl.

Lago 20

Venato 10

Palazzo 215

A TOUCH  
OF GOLD



Een trend met etnische en exo-
tische invloeden. Natuurlijke, in-
trigerende dierenprints, een warm 
kleurenpalet, duurzame materialen 
creëren eenheid in je interieur.

AFRICAN 
MOOD

Amber 5
Soja 5

Aprico 125







Ronde organische vormen zijn 
helemaal in. Ronde vormen zor-
gen niet alleen voor een speels  
effect, het doorbreekt ook de 
harde rechte lijnen in je interieur. 

Moos 85

Palazzo 70

Ginster 20

BASIC 
ROUND



Rose 95

Kleur brengt leven en dynamiek in 
huis en heeft een groot effect op je 
gevoel. Met kleurrijke details geef 
je meteen ook een extra touch aan 
je interieur. 

FLASHY  
CHIC

Curry 140

Agave 135







Geef oud spul weer een nieuw lev-
en. Door een beetje te recyclen 
heb je gemakkelijk wat origineels 
in huis!

Siena 5

Moos 25

Soja 10

SUSTAINABLE 
SPIRIT



De cottagestijl is één van de oud-
ste interieurstijlen die zeker ook in 
de toekomst nog populair is. De 
genegenheid van een warme ge-
zellige thuis wordt nagestreefd. 
Het is een mengeling van lichte 
kleuren, comfortabele materialen 
en zachte stoffen.  

COSY  
COTTAGE

Siena 25
Cameo 10

Malachit 10







Of je nu van basic, Scandinavisch 
of modern houdt, door zwart staal 
toe te voegen maak je je interieur 
wat stoerder. 

Lago 25

Venato 5
Jura 55

BLACK  
STEEL  
DESIGN



Wit en lichte tinten vormen de  
basis voor een Ibiza interieur. Com-
bineer meubelen en accessoires 
van natuurlijke materialen met bo-
hemian invloeden.

Warmweiss
Arctis 85

Moos 30

IBIZA  
INSPIRED





...GROTER ...KLEINER 

k o u d e  k l e u r e n w a r m e  k l e u r e n 

h e l d e r e  k l e u r e n d o n k e r e  k l e u r e n 

m a t t e  k l e u r e n g l a n z e n d e  k l e u r e n

e e n k l e u r i g e  o p p e r v l a k k e n o p p e r v l a k k e n  m e t  e e n  d e s s i n 

p a s t e l k l e u r e n f e l l e  k l e u r e n

>  g e s c h i k t  v o o r  w e r k r u i m t e s >  g e s c h i k t  v o o r  o n t s p a n n i n g s r u i m t e s

Maak de kamer...

HET GAMMA  
BINNENMUURVERVEN
Aangezien we steeds meer binnen vertoeven is het 
belangrijk aandacht te besteden aan een gezond, 
duurzaam en ecologisch binnenklimaat. Maar een gezond 
buitenklimaat is minstens even belangrijk. Dit assortiment aan 
binnenmuurverven hecht extra  veel aandacht aan het milieu 
en een beter binnenklimaat.

PREMIUM PRIMER
Matte, licht isolerende primer voor muren en plafonds binnen

• met water te verdunnen

• bevordert de hechting

• reukarm

• gepigmenteerd en dekt uitstekend

• eenvoudig te verwerken

PREMIUM MAT
Matte, heel goed reinigbare muurverf  voor binnen

• met water te verdunnen

• zeer goed hechtend

• reukarm

• goed reinigbaar

• milieusparend



Dankzij het Caparol ColorExpress systeem kan 
dit gamma aan binnenmuurverven aangekleurd 
worden volgens de Caparol Authentic Colors 
collectie.

DE IDEALE INSTAP NAAR  
DE CAPAROL 3D PLUS KLEURENWAAIER

Indien je ondanks alles niet de kleur van je keuze vindt in de 
Caparol Authentic Colors selectie, gebruik dan de Caparol 
3D-System PLUS kleurenwaaier met zijn hedendaagse 
kleurschakeringen om de kleur te vinden die bij je past. 

 G
ER

ECYCLEERDE

E M M E R

Zorgzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Daar waren we 
bij Caparol al mee bezig. Maar nu gaan we nog een stap verder. 
De CapaTex Mat S1+ wordt nu verpakt in gerecyleerde emmers.

PREMIUM ULTRA
Zijdematte, goed reinigbare muurverf  voor binnen

• met water te verdunnen

• zeer goed hechtend

• reukarm

• goed reinigbaar

• milieuvriendelijk

CAPATEX MAT S1+

Extreem matte, goed reinigbare binnenmuurverf

• extreem goed dekkend

• zeer schrobvast

• uitstekende verwerking 

• bijzonder goed bij te werken

• in donkere kleuren vrijwel ongevoelig voor het zgn. “schrijfeffect”

Caparol Authentic Colors
 G

ER
ECYCLEERDE

E M M E R
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