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ZIE HET  
VOOR JE 
Of je nu naar kleur kijkt als architect, 
opdrachtgever of schilder, de 
kleurconcepten van Caparol bieden 
zowel esthetisch als functioneel vrijwel 
eindeloze mogelijkheden.
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INSPIREREN MET KLEUR 
Het kiezen van de juiste kleur is een proces met verschillende fasen. Het begint vaak met 
zoeken naar inspiratie, naar nieuwe ideeën. Daarna inventariseer je de mogelijkheden en 
effecten die met behulp van kleuren en kleurharmonieën mogelijk zijn. Caparol deelt daarom 
graag zijn kennis van kleur met zijn partners. Dat doen we onder meer in de vorm van diverse 
kleurencollecties en kleurconcepten.
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3D-SYSTEM PLUS



Features I 7
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BETROUWBAAR 
Caparol 3D-System Plus is sinds jaar en dag een van de meest betrouwbare kleursystemen. 
Dit systeem heeft als basis gediend voor alle kleurconcepten die we in de afgelopen jaren 
tot stand hebben gebracht. Omdat niet alle verfproducten in iedere kleur te produceren zijn 
kunnen kleurenwaaiers direct duidelijkheid verschaffen bij het kiezen van kleuren voor bepaalde 
toepassingen. 
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FASSADE A1  
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KLEUREN DIE BLIJVEN 
Een kleurenwaaier biedt de ontwerper maximale flexibiliteit en alle ruimte om zelf kleuren te 
kiezen. Maar een kleurenwaaier staat niet op zichzelf. De waaier vormt de representatie van 
een kleursysteem. Daarmee brengen we kleurtinten in een bepaalde ordening, waardoor ze 
samenhang gaan vertonen
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CAPAROL COLOR
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DE GEVELKLASSIEKER 
Een al vele jaren geliefd systeem van kleuren voor gevelverven en muurverven voor binnen. 
In deze vernieuwde systematiek zijn kleuren opgenomen die ook in de minerale verven van 
Caparol aan te kleuren zijn. De kleurstrips zijn zodanig uitgevoerd, dat het optische effect van 
muurverven goed zichtbaar is.
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HISTOLITH
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RESPECT VOOR HET VERLEDEN 
De Histolith kleurencollectie werd ontwikkeld na intensief overleg met internationale 
specialisten van Monumentzorg. De kleuren zijn samengesteld met lichtbestendige, minerale 
pigmenten. Zo zijn opdrachtgever en verwerker altijd zeker van een kleurechte en authentieke 
oplossing voor gebouwen die net dat ietsje meer vergen.
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SIMONI FOR CAPAROL
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SURPLUS 
De kleurcollectie ‘SURPLUS Simoni for Caparol’ maakt het leven een stuk eenvoudiger. Bij 
deze collectie hoort namelijk een unieke kleurenklapper. De kleuren daarin zijn gebaseerd 
op een beperkte kleurenselectie en ontworpen door architect en ontwerper Victor Simoni in 
samenwerking de Caparol ColorDesignStudio. Bijzonder aan deze kleurenklapper is dat zo 
goed als alle combinaties kloppen, zelfs als ze willekeurig gekozen zijn.
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TREND COLORS 
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TREND & TRADITIE 
Door de kleurcollectie Trend vult Caparol het langlopende kleurpallet SURPLUS met 
kortlopende, actuele trendkleuren aan.  De uitgebalanceerde trendwerelden beschrijven een 
eigen levensgevoel, dat nauw met de tijdsgeest verbonden is.
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HEALTH_CARE 
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CONCEPTEN VOOR DE ZORG 
Binnen het concept Health_Care heeft Caparol een specifiek kleurenschema ontwikkeld. 
Daarmee kunnen zorginstellingen, ontwerpers en uitvoerende partijen op een overzichtelijke 
manier kleuren kiezen die elkaar aanvullen en voor de juiste stemming zorgen. Zo gaat het 
gebruik van kleur en product in harmonie samen.
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KLEURDIMENSIES ONTDEKKEN 
ColorExpress is de merknaam van de kleurentechnologie van Caparol. De ColorExpress-
machines in België beschikken over een zeer uitgebreide database met kleurrecepten van 
vrijwel alle gangbare kleuren. Wanneer ondanks het ruime aanbod toch een kleurrecept 
ontbreekt, zijn onze kleurenspecialisten in staat om á-la minute het gewenste recept te 
ontwikkelen. Met behulp de modernste meetapparatuur behoort ook het ontwikkelen van 
zogenaamde kleuren volgens meting op staal tot de mogelijkheden.
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ColorExprEss 

 KLEURTECHNOLOGIE  

COLOREXPRESS 
Afhankelijk van het type product, bindmiddel en toepassing 
worden alle recepten berekend volgens de meest ideale 
pigmentcombinatie. Een combinatie van kleurechte, 
anorganische pigmenten . Bij toepassing van het juiste 
product in één van de vele duizenden mogelijke kleuren 
voldoen we aan de hoogste eisen die gesteld kunnen worden 
aan kleurstabiliteit. Behalve lakverven en muurverven 
kunnen ook kwartsverven, sierpleisters, voorstrijkmiddelen, 
transparante beitsen, 1- en 2K-vloerverven en diverse 
decoratieve afwerkingen waaronder metallics met 
het ColorExpress-systeem op kleur gemaakt kunnen 
worden. Voor ieder toepassingsgebied is een op maat 
gesneden oplossing in kleur mogelijk. Met ons zeer goed 
ontwikkelde ColorExpress-systeem is het omvangrijkste 
productenprogramma in de branche snel en in aantrekkelijke 
kleuren verkrijgbaar. 
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Buntstift

 KLEURTECHNOLOGIE  

BUNTSTIFT 3D 
De vernieuwde ColorExpress Buntstift 3D maakt het mogelijk 
tegen een aantrekkelijke prijs vergelijkingsmetingen te doen 
aan de kleur van schilderwerk dat op een ondergrond is 
aangebracht. Deze high-tech oplossing bespaart op niet-
destructieve wijze veel tijd bij het herkennen of nauwkeurig 
benaderen van producten. Ten opzichte van het tijdrovende 
vergelijken van kleuren in verschillende kleurenwaaiers is de 
Buntstift 3D supersnel en daarmee een fantastisch hulpmiddel 
voor schildersbedrijven, architecten, opdrachtgevers en anderen 
die dagelijks met kleur te maken hebben. Door de mogelijkheid 
tot het maken van updates blijft de stick actueel en kunnen 
kleurtrends gevolgd worden. 
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KLEUR VISUALISEREN 
Nadat je je hebt laten inspireren en informeren, heb je nog behoefte aan een laatste stap 
voordat je de definitieve kleurkeuze maakt. Een betrouwbare, levensechte visualisatie biedt 
zowel de opdrachtgever als de architect als de schilder extra houvast. Zie het voor je.
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SPECTRUM 5.0 
Dit kleurprogramma maakt de vormgeving van eigen beeldgegevens en talrijke 
voorbeeldafbeeldingen mogelijk. De intuïtief aan te leren werkvolgorde biedt ook sporadische 
gebruikers een makkelijke instap in de wereld van de digitale beeldbewerking. SPECTRUM 
onderscheidt zich vooral door het grote aanbod van kleurcollecties en materialen van vele 
bekende producenten.
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SPECTRUM_ARENA 
Visualiseer uw eigen creativiteit en kies voor zekerheid in uw definitieve kleurkeuze. Veel 
mensen vinden het lastig om zich het effect van een kleur in een ruimte voor te stellen, zonder 
dit in het echt te hebben gezien. Dankzij de 1:1 visualisatie ziet u het verrassende effect van een 
kleur en/of structuur op een grote oppervlakte.
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