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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.

DE TIJD DAT ONS EEN
BEPAALDE STIJL WERD
OPGEDRONGEN,
IS VOORBIJ!

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

CAPAROL

KIES JE KLEUR
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, pastelkleuren, neutrale kleuren en witte tinten.

DE PASTELKLEUREN
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 LEVENDIGE 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

DE NEUTRALE KLEUREN
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, …)

FRIS
INTENS

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.
RUSTIG
HARMONIEUS

... & DECOTRENDS
VOOR MEER INSPIRATIE!
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.

3D Flamenco 110

3D Flamenco 65

TREND 2022
Roze-mauve Flamenco 110 is de trendkleur van 2022:
vrolijk en onbezonnen! Deze mauve tint heeft warme
en koele nuancen waardoor er tal van mogelijkheden
zijn. Van gevoelig tot uitgelaten, zonder dat deze
kleur ooit iets van haar elegantie verliest.

NEW RETRO LOOK
3D Moos 30

Terug van weggeweest! Opvallende kleuren, grafische
prints gecombineerd met ronde vormen en hout.
Retro in een nieuw jasje. Van klassiek tot modern en
voor iedere ruimte in huis.

3D Papaya 130

3D Barolo 125

POLKA DOTS
Een patroon dat onmiddellijk wat vreugde brengt in
elk interieur. Subtiel en tegelijkertijd stijlvol en nooit
saai. Met Polka dots kan je veel veranderen.

3D Hellweiss

3D Grenadin 150

3D Viola 55

3D Lago 30

3D Arctis 85

BASIC GLASS
Glas past in alle stijlen, van modern tot klassiek. Door
haar tijdlloos karakter geeft glas stijl en elegantie
aan elk interieur.

3D Lazur 200
3D Verkehrsweiss

3D Ginster 20

3D Sienna 5

ORGANIC DESIGN
Rust en balans zowel op vlak van vorm als kleur.
Lichte tinten gecombineerd met zachte texturen, veel
wol, linnen maar ook hout en kurk vormen een bron
van inspiratie in een organisch interieur.

3D Lago 25

MINIMALISTIC SIMPEL
Basic, clean en strak kenmerken deze stijl.
Functionaliteit primeert boven de decoratieve
waarde. Zwart, wit en grijs gecombineerd met glas,
metaal en gepolijst hout zorgen voor een ingetogen,
elegant en simplistische uitstraling.

3D Granit 60

3D Venato 5

GEOMETRIC CHIC
Originele en creatieve vormen doorbreken een

3D Altweiss

minimalistische omgeving. De opties zijn eindeloos,
allerlei kleuren en vormen zorgen voor
dynamiek in je interieur.

3D Lago 20

3D Venato 10

3D Altweiss

MINERAL BEAUTY
Natuurlijke materialen zoals kristal, marmer, kwarts, …
versmelten met de ruimte waarin ze worden gebruikt.
Deze milieuvriendelijke materialen stralen luxe uit.

3D Jura 55

PASTEL SPIRIT
Geen frutsels en fratsen, maar grote vlakken en een
tikje artistiek: pastels geven power! Door de rustige
en zachte uitstraling passen pasteltinten in elke
kamer van de woning.

3D Lichtweiss

3D Viola 55

3D Lago 25

3D Soja 5

3D Cremeweiss

3D Palazzo 70

ZEN MOOD
Ruimte en licht zijn twee elementen die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Combineer één of twee
dominiante kleuren met natuurlijke kleuren en de
Zen-modus brengt rust!

ROMANTIC SPARKLE
Een rustige subtiele basis gecombineerd met sierlijk,
gebogen en barokke elementen. Oudroze en vergrijsd
groen zorgen voor een echte fluweelachtige sfeer
om in weg te dromen.

3D Rose 115

3D Umbraweiss

3D Jura 55

3D Flamenco 110

3D Cameo 15
3D Saphir 65

AMERICAN LIVING
Comfortabel en praktisch. Textuur, design en
kleur zorgvuldig gerangschikt. Witte wanden,
donkere vloeren en kleurrijke stoffen zorgen voor
harmonieuze uitstraling.

HET GAMMA
BINNENMUURVERVEN
Sinds kort zijn onze Premium-producten PU gemodificeerd. De versterkende werking
van polyurethaan zorgt in verf voor een zeer goed dekkende, sterk hechtende en vooral
beschermende laag met een hoge oppervlaktehardheid. Bovendien kregen Premium
Primer, Premium PU Extra Mat en Premium PU Ultra een ecolabel toegekend. Deze
producten zijn beter voor het milieu, zonder te moeten inboeten aan kwaliteit.

ALGEMENE STERKTES
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit
Op waterbasis
Dekking klasse: 1
Natte slijtageklasse: 1
Zeer goede hechting

•
•
•
•

Minimale emissie
Oplosmiddel- en weekmakervrij
Gemakkelijk te verwerken
en goed bij te werken
Niet vergelend

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

met water te verdunnen
bevordert de hechting
reukarm
gepigmenteerd en dekt uitstekend
eenvoudig te verwerken en lange “opentijd”
licht isolerend

3D-SYSTEM PLUS

MAAK DE KAMER...
...GROTER

...KLEINER

koude kleuren

wa r m e k l e u re n

heldere kleuren

donkere kleuren

matte kleuren

glanzende kleuren

eenkleurige oppervlakken

oppervlakken met een dessin

pastelkleuren

felle kleuren

> geschikt voor werkruimtes

> geschikt voor ontspanningsruimtes

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 om de kleur te vinden die
bij je past.

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