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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 JEkleur
TIPS OM KLEUR TE KIEZEN

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.

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.

fris
intens

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, …)

rustig
harmonieus

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.

... & 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.

2020

TREND

FERRO 5

CITRUS 45

Zacht omhullend zwart (Ferro 5) is de trendkleur
voor 2020! Deze zwarte tint dompelt ruimtes
onder in een edele en diep-indringende sfeer.
Zwart als bepalend element in een interieur is
overtuigend en gaat heel goed met begeleidende
kleuren samen.

FLAMENCO 5

MINT 60

VIOLA 55

LAGO 30

SCANDINAVIAN
Lichte kleuren, strakke lijnen in perfecte
harmonie met natuurlijke materialen in een
witte basis. Wegdromen in een oase van rust.

Mood

ECO Style

MALACHIT 10

PAPAYA 100

Zin in een interieur met een minimale ecologische
voetafdruk? Eco Style combineert dankzij een
gezonde dosis creativiteit hergebruikte materialen
tot een briljant interieur. Neutrale kleuren in
harmonie met de natuur.

AMBER 15

APRICO 125

LAZUR 160

PATINA 115

MOROCCAN
Een unieke stijl boordevol intense, warme kleuren.
Kleurrijke stoffen en tapijten in duizenden soorten
en patronen fleuren de kamer meteen op! Een
exotische sfeer brengt leven in huis.

Spirit

CITY Chic

VENATO 5

LAGO 25

Breng de stadse sfeer in uw interieur. De
neutrale woonstijl speelt met verschillende
structuren. Neutrale kleuren in harmonie met
zwart, wit maar ook beige. Gewoon City Chic!

ALTWEISS

PALAZZO 215

AMBER 5

VENATO 10

INDUSTRIAL
De wens om in een oud fabriekspand, een school of
een ander industrieel pand te wonen? Ruwe bakstenen,
steunpilaren, een niet afgewerkte indruk in een grote,
open ruimtes geven het juiste interieur weer. Beton, ijzer,
hout het kan allemaal.

Basic

CITRUS 65

VIOLA 85

MIX

&

MATCH
Klaar? Verschillende kleuren, vormen, materialen
en stijlen die toch een eenheid vormen. Speel en
beleef een dynamische woonomgeving.

VERONA 135

LAGO 20

AQUARELL 85

VENATO 5

LUXURY
Luxury lifestyle in je woning of in een hotel. Elegante
kleurencombinaties samen met mooie texturen
en structuren stralen luxe uit. Het is luxe in een
getemperde stijl.

lifestyle

Living

NATURAL

MOOS 85

VERONA 65

Natuurlijke elementen zoals hout, beton, steen
maar ook rotan, bamboe, kokos en riet typeren
back to nature. Haal de natuur in huis!

CAMEO 5

LAZUR 200

LAGO 35

MOOS 25

NAUTICAL
Een stijl die nooit uit de mode geraakt. Een ontspannen
sfeer die geassocieerd wordt met het zicht, het
geluid en de geur van de zee. Compleet op het strand
geïnspireerde stoffen, accessoires en kleur.

Décor

Lounge

URBAN

BAROLO 125

VERONA 125

Ruwe materialen in een stoer kader. Urban stijl
staat voor stoer, industrieel en ook gecombineerd
met vintage. Zuiver groen als symbool voor de
kracht van de natuur.

CAMEO 10

VERONA 120

GRANIT 60
Verf & Gevelisolatie

MOOS 15

PURE
Pure Style blinkt uit in zijn eenvoud en rust. Een
aangenaam interieur aangevuld met natuurlijk licht.
Gedekte kleuren zoals beige, wit, groentinten en
bruintinten zorgen voor een rustige natuurlijke sfeer.

Style

HET GAMMA
BINNENMUURVERVEN

CAPATEX PRIMER

met oog voor de natuur

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.

INDEKOGEO

Premium binnenmuurverf op basis van herwinbare grondstoffen
-

premium binnenmuurverf voor een extreem mat oppervlak
bindmiddel vervaardigd uit 100% herwinbare grondstoffen
superieure dekking
reuk- en emissiearm
conserveermiddelvrij
verpakking uit gerecycleerd materiaal

Gepigmenteerd voorstrijkmiddel voor binnen
-

gepigmenteerde hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken
minimale emissie en oplosmiddelvrij
bevordert de hechting
reukarm

CAPATEX MAT

Multifunctionele binnenmerf
-

multifunctionele, matte muurverf, toe te passen op wanden en plafonds binnen
minimale emissie, oplosmiddelvrij
gemakkelijk en vlot te verwerken
milieusparend en reukarm

CapaTex Primer en CapaTex Mat beschikken beiden over het
Europees Ecolabel. Deze producten zijn beter voor het milieu zonder
dat dit invloed heeft op de kwaliteit.

SYLITOL BIO INTERIOR
De minerale woonkamerverf
-

Caparol Authentic Colors

hoogwaardige, oplosmiddelvrije binnenmuurverf op basis van silicaat
vrij van oplosmiddelen- en weekmakers
bevat geen conserveermiddelen
milieusparend en reukarm

DE IDEALE INSTAP NAAR
DE CAPAROL 3D PLUS KLEURENWAAIER

Maak de kamer...
...GROTER

...KLEINER

koude kleuren

warme kleuren

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 met zijn hedendaagse
kleurschakeringen 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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