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Caparol Health_Care:
Om vorm te geven aan uw gebouw op een manier die degelijk, duurzaam, comfortabel en aantrekkelijk is.

Bij het ontwerpen van ruimten in de gezondheids-
zorg moet rekening gehouden worden met specifieke  
functionele eisen. Voor designers is het een uitdaging 
de technische eisen, zoals de mogelijkheid tot des- 
infectie, belastbaarheid en duurzaamheid, te combi-
neren met de specifieke esthetica die deze omgeving 
vraagt. 

Caparol helpt ontwerpers en uitvoerende partijen graag 
bij het opstellen van eisen en het creëren van een  
functioneel design.

Caparol Health_Care is een visie op onderhoud en  
design in de gezondheidszorg. Onze adviseurs staan 
u met raad en daad terzijde. Onze visie hebben wij 
samengevat in een brochure waarin functionaliteit,  
gebruikscomfort en kleurontwerp uiteengezet worden. 
Vraag hem aan op onze website of via info@caparol.nl 
of info@caparol.be.

Gevelsystemen:
energiebesparend, vuilafstotend 
en weersbestendig

Receptie:
verschillende ontwerpen en 
decoratieve technieken, stootvast

Gangen/trappenhuizen:
eenvoudig reinigbaar, stootvast, 
duurzaam en geluidsreducerend

Kantoren:
optimale efficiency, geurloos 
en ecologisch verantwoord

Wachtkamers:
actieve coatings voor intensief 
gebruikte ruimtes

Operatiekamers en intensive care:
zeer goed reinigbaar, bestand tegen 
chemicaliën en ontsmettingsmiddelen

Patiëntenkamers en moeder & kind:
bevorderend voor de gezondheid, anti-
allergisch, subtiele kleurnuances

Restaurant/recreatie:
eenvoudig reinigbaar, geluidsabsorberend, 
diverse decoratieve technieken 

Caparol Health_Care:
Ruimten- en ontwerpconcepten

De Caparol Health_Care brochure is specifiek gericht 
op functioneel ontwerp van ruimten in de gezond-
heidszorg met een sterk accent op kleurgebruik.  
De kleurselectie laat vele praktische voorbeelden zien 
voor publieke ruimten, behandelkamers en verblijfs-
ruimten. Tevens is een kleurenkaart met echte verf-
stalen opgenomen. 

De collecties zijn samengesteld met basis-, ondersteu-
nende- en accentkleuren. Een praktisch handvat voor 
uw ontwerp in nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 

De beschrijving van een deel van het omvangrijke  
productenpakket van Caparol geeft antwoord op de 
specifieke gebruikseisen die de gezondheidszorg stelt 
aan de afwerking van wanden, plafonds, deuren en 
kozijnen. 

Publieke ruimten Niet-publieke ruimten Bijzondere ruimtenSemipublieke ruimten

Voor ziekenhuizen, revalidatieklinieken en artsenpraktijken is een kleurconcept ontwikkeld met in totaal 63 kleuren. Aan de hand van het kleurenschema 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 helderheid 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. 

Restaurant

 Licht gekleurde basiskleuren voor de gehele ruimte
 Harmonie van ton-sur-ton met accentkleuren
 De vloerbedekking zorgt voor een huiselijke sfeer

 Neutrale basiskleur
 Accentkleuren zorgen voor een warm contrast 
 met de basiskleur van de wanden

 Kleurrijke basiskleur
 Zorgvuldig geselecteerde accentkleuren met 
 zachte contrasten
 Neutraal gekleurde tapijtvloer
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