
INŠPIRATÍVNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Kreatívne techniky na fasády a do interiéru

Prežite kvalitu
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Inšpiratívne povrchové úpravy pre fasádne izolačné systémy 
aj na kreatívne stvárnenie stien v interiéri
Materiály a farby na fasáde sú nositeľmi charakteru budovy. Taktiež pre zateplené budovy je možné použiť zaujímavé 
kreatívne a efektné techniky. Povrchy môžu byť v rozdielnych štruktúrach hladké aj hrubé, tvrdé aj mäkšie, reflexné, 
zrkadlové, ale aj matné a pod.

Klasické fasády vyžadujú tradičné materiály a odtiene, ale moderné budovy môžu získať progresívny vzhľad použitím 
inovatívnych materiálov a kreatívnymi postupmi.

Caparol ponúka mnohostranné spektrum materiálov a možností pre individuálny vzhľad nielen zateplených fasád. 

Kreatívne stvárnenie stien v interiéri - CAPAROL AMBIENTE
Nechajte sa vlákať do sveta Caparol Ambiente. Do sveta, kde stvárnenie vnútorného priestoru je iba otázkou vašej 
fantázie. Program Ambiente vám dáva tie najširšie možnosti na stvárnenie vašich nápadov a vízií a plne rešpektuje 
zásadu neobmedzovať tvorivého ducha materiálovým obmedzením. Ambiente je program, ktorý zahŕňa všetky techniky 
pre náročné úpravy interiéru. Môžu to byť lazúry, stierkové techniky a pod.

Nezostáva teda nič iné, než popustiť uzdu svojej fantázii a začať tvoriť nový priestor. Prinášame tu niekoľko kreatívnych 
techník na vašu inšpiráciu. 

Nechajte sa teda inšpirovať....
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Fasádne obklady Meldorfer

Minerálne obklady sú pre každú fasádu vizitkou s nezameniteľným štýlom. Sú 
mnohonásobne ľahšie než klasické tehlové obklady typu Klinker a opticky sú 
na nerozoznanie od tehlových. Takmer každý farebný odtieň je možné verne 
ručne vyrobiť, rozhodujúcou prednosťou je originálna skladba odtieňa pre tvorbu 
autentickej plochy.

Obklady Meldorfer
■  autenticky stvárniteľný fasádny obklad
■  jednoduchý návrh, montáž obkladov 
 (žiadne obmedzujúce dilatačné polia na zateplených fasádach)
■  ekonomické zapracovanie do štandardných systémov
■  mnohostranné farby a tvary
■  štandardné odtiene klasických tehlových obkladov 
 aj špeciálne odtiene

Kvalita ručnej výroby

Skladba

Vhodné podklady
■ armovacia vrstva zatepľovacieho systému Capatect
■	 omietky vápenocementové a cementové, betón
■ nosné staré minerálne omietky a nátery
■ sadrokartónové dosky alebo sadrové omietky vo vnútorných priestoroch

Penetrácia
■  Penetrácia pod omietky, podľa potreby Penetrácia pod disperzné farby

Lepenie 
■		 Meldorfer 080 lepiaci tmel
■		 Obkladové pásky Meldorfer, kombinácia rohových a priamych
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Kreatívne techniky a efekty: 
inšpirácie pre fasády



Accento 
– hladká, viacvrstvová stierková technika

Kreatívna technika Accento umožňuje vytvárať pestré viacvrstvové príjemne 
pôsobiace povrchové úpravy pre individuálny charakter fasády. Silné základné tóny 
vyžarujú intenzitu, zmenu vzhľadu a živé odtiene. Zemité tóny udávajú trojrozmernú 
hĺbku a vytvárajú dojem geologickej štruktúry. Svetlobiele a sivé odtiene pridávajú 
eleganciu a klasický vzhľad betónu aj mramoru.

Pri tejto technike vždy platí: vzhľad dekoratívnej techniky Accento je rozhodujúcim 
spôsobom ovplyvnený zručnosťou zhotoviteľa a citlivou kombináciou farieb 
a materiálov.

Accento umožňuje prekvapivé možnosti dizajnu
■  viacvrstvový vzhľad povrchu
■  vyhotovenia od dúhovej cez trojdimenzionálne až po tradičný vzhľad
■  každá fasáda je unikátna a jedinečná – vždy elegantná 
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Mnohostranná kreativita

Skladba

Vhodné podklady
■ tepelno izolačné systémy Capatect
■ nenatretý betón
■	 vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky

1. a 2. vrstva
■		 Accento Dekorspachtel

Pomocná vrstva 
■		 Accento Effektspachtel transparentná
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Autentico 
– klasický, hladký pohľadový betón

Iba z niekoľkých materiálov môžete takto riešiť komplexné stavebné zadanie 
a súčasne dosiahnuť požadované minimalistické vyhotovenie. Zámerne volené 
kombinácie stavebných materiálov, ako je napríklad drevo a betón, vytvárajú 
vzrušujúce kontrasty tvrdé a mäkké, teplé a chladné alebo trvalé a premenlivo 
pôsobiace.

Autentico znamená
■  prirodzený vzhľad betónu
■  individuálne tvarovanie priestoru 
■  variácie tak v spracovaní, ako vo farebných odtieňoch

Stierková technika pohľadového betónu

Skladba

Vhodné podklady
■  tepelno izolačné systémy Capatect
■	 nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky  

Štruktúrovaná vrstva 
■		 ArmaReno 700

Finálna úprava
■		 Histolith AntikLasur - viacfarebné spracovanie
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Filigrano 
– jemná grafická štruktúra v ploche fasády

Jemná štruktúra techniky Filigrano pôsobí netradične a ľahko. Tu záleží na ručnom 
spracovaní, vďaka ťahom hladidla je možné dosiahnuť nezameniteľnú štruktúru 
a odstrániť monotónnu fádnosť štruktúry.

Základom grafického výrazu je hra svetla a tieňa, ktoré je dané klasickým ručným 
natiahnutím. Touto technikou dosiahnete ochrannú funkciu fasády s pridanou 
hodnotou zaujímavého vzhľadu. 

Filigrano prináša
■  zaujímavý vzhľad omietky
■  trojdimenzionálne vyhotovenie štruktúry
■  napätie vo výraze farieb a štruktúr

Stierková technika s variabilnou jemnou štruktúrou

Skladba

Vhodné podklady
■  tepelno izolačné systémy Capatect
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky  

Štruktúrovaná vrstva 
■		 ArmaReno 700

Finálna úprava
■		 náter Amphisilan Plus – farebné spracovanie
■ alternatívne Histolith Antik-Lasur



15



16

Rustico 
– individuálna štruktúrovaná plocha

Natiahnutím kreatívnej techniky Rustico vytvoríte modernú fasádnu plochu 
a voľbou jednotlivého náradia dosiahnete tri rozdielne varianty. 

Štruktúra Rustico vo variante 1 vyvoláva dojem od vĺn k líniám a rozvíja asociácie 
k prírode, ekológii, zemitosti. Výrazná štruktúra pri variante 2 sa podobá tkanej ľanovej 
štruktúre a pôsobí veľmi prirodzene. Pri Rusticco variante 3 je štruktúra vytváraná 
do ešte vlhkej omietky, čo prináša oddelenú plochu so silnou rustikálnou líniou. 

Kreatívna technika Rustico
■  vytváraná z osvedčených materiálov
■  individuálna štruktúra vďaka nylonovej kefe, zmetáku alebo štruktúrovému 

valčeku
■  vysoká rôznorodosť povrchov

Stierková technika pre nylonovú kefu a štruktúrovaný valček

Skladba

Vhodné podklady
■ tepelno izolačné systémy Capatect
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■ Capatect penetrácia pod omietky  

Štruktúrovaná vrstva 
■		 Capatect Carbopor 10, 15, 30 podľa variantu

Finálna úprava
■	 náter CarboSol podľa variantu
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Rustico varianta 1

Rustico varianta 2

Rustico varianta 3
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Brilliant – trblietavý efekt pre tmavé 
a výrazné farebné odtiene

Kreatívna technika Brilliant je založená na efekte spôsobenom špeciálnym 
granulátom pre tmavé fasádne omietky.

Ten vytvára trblietavý efekt, podobne ako hviezdy na nočnej oblohe. Podľa rôzneho 
pôsobenia slnečných lúčov, osvetlenia a uhla pohľadu vznikajú nové vizuálne 
vnemy. Účinok je vždy decentný a súčasný. 

Kreatívna technika Brilliant
■  tmavé fasádne plochy s prekvapivým trblietaním
■  živá fasáda s premenlivými efektmi

Kreatívna technika s trblietavým efektom

Skladba

Vhodné podklady
■ tepelno izolačné systémy Capatect
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky 

Štruktúrovaná vrstva
■		 Capatect Carbopor 10, 15, 30 podľa variantu

Alternatívny náter   
■ CarboSol náter

Nástrek do čerstvého podkladu  
■	 Capatect Stellanova dark
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Stardust – trblietavý efekt 
pre svetlé a jemné farebné odtiene

Kreatívna technika Stardust je založená na efekte spôsobenom špeciálnym lesklým 
sľudovým granulátom pre svetlé fasádne omietky. Dosahuje sa jemné trblietanie 
pôsobiace ako chvost kométy na oblohe alebo trblietavé snehové kryštáliky. 
Zaujímavé reflexie spôsobuje striedanie svetla a tieňa a rôzne uhly dopadajúceho 
svetla. 

Kreatívna technika Stardust
■  svetlé omietky s elegantným sľudovým trblietavým efektom
■  vždy efektná a premenlivá hra svetla

Kreatívna technika s trblietavým efektom

Skladba

Vhodné podklady
■ tepelno izolačné systémy Capatect
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky 

Štruktúrovaná vrstva
■		 Capatect Carbopor 10, 15, 30 podľa variantu

Alternatívny náter   
■ CarboSol náter

Nástrek do čerstvého podkladu 
■	 Capatect Stellanova ice
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Dekoratívne úpravy stien v interiéri: 
farebné fantázie
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Multistruktur „drevené debnenie“

Súčasným trendom je tiež vzhľad betónových plôch vyhotovovaných touto 
technikou. Stierka Multistruktur umožňuje variabilitu podľa priania zákazníka.

Pri tomto vyhotovení dosiahneme vzhľad čerstvo oddebneného betónu. Takto 
vytvorený povrch je vzhľadovo veľmi blízko prirodzenému betónu. Súčasne však 
tiež umožňuje voľbu farebných  nuáns  základného materiálu, medzi vrstiev aj 
konečnej  vrstvy. Kreativita tu nemá hranice. Kreatívna technika s individuálnym 
výrazom.

Kreatívna technika s individuálnym výrazom

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky 

Štruktúrovaná vrstva
■		 MultiStruktur Fein alebo Mittel  

Finálna úprava  
■	 Deco Lasur matná
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ArmaReno 700 „Travertin“

Trendom je prírodný kameň. A táto technika umožňuje dosiahnuť vzhľad  
travertínovej steny, ktorý je inak ťažko napodobiteľný.

Môžete si voliť tak širokú škálu kameňa podľa jeho veľkosti, ako aj farby 
a vyhotovenia povrchu. Čím viac sa touto technikou budete zaoberať, tým viac sa 
presvedčíte o neobmedzených hraniciach zhotovovania.

Kreatívna technika s prírodným vzhľadom

26

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■	 matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  Capatect penetrácia pod omietky 

Štruktúrovaná vrstva  
■		 ArmaReno 700

Finální úprava 
■	 Histolith Antik Lasur
■		 Histolith Silikat Fixativ
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AntikLasur „Rost“

Vďaka veľmi cielenému výberu prírodných odtieňov a matnému charakteru 
materiálu Histolith Antik Lasur je možné dosiahnuť touto technikou spracovanie 
veľmi autentického vzhľadu zhrdzavenej oceľovej plochy.

Každá plocha môže byť podľa priania zhotovená s voľnosťou výberu farieb a ich 
stvárnenia. Veľkou prednosťou tejto pracovnej techniky je, že v porovnaní so 
skutočnou hrdzou nedochádza k žiadnemu zafarbeniu alebo stieraniu materiálov 
pri kontakte so stenou. Celá stena je vytvorená ako priebežná bez švov a spojov. 

Kreatívna technika so vzhľadom hrdze

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby 

Náter čierny  
■		 Malerit CE

Finálna úprava 
■	 Histolith Antik Lasur s plnivom
■		 Histolith Volltonfarbe: Oxid Braun, Oxid Orange a Oxid Schwarz

Plnivo
■		 Disboxid 942 kremičitý piesok
■ Disboxid 943 kremičitý piesok
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Arte Twin „Mono Metallic“

Technika Arte Twin ponúka už v jednofarebnom vyhotovení obzvlášť atraktívnu 
optiku povrchu. V tomto prípade je aplikovanie veľmi jednoduché a ponúka 
optimálnu možnosť pre pracovníkov, ktorí sa s týmto produktom zoznamujú 
prvýkrát.

Vďaka pridaniu materiálu Metallocryl Interior bude hotová plocha opticky 
zhodnotená a získa ľahký sľudový efekt, odľahčí matný charakter materiálu Arte 
Twin. Čím tmavšie odtiene bude mať Arte Twin, tým silnejší efekt vďaka Metallocrylu 
dosiahnete. Charakteristické fľaky materiálu ArteTwin dodávajú ďalší bodový 
akcent. Ako pri všetkých povrchových úpravách s trblietavým alebo svietivým 
efektom ožije plocha najlepšie v spojení so správnym interiérovým usporiadaním 
a osvetlením.

Kreatívna technika s metalickým efektom

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby  

Náter  
■		 Caparol Haftgrund

Finálna úprava 
■	 Arte Twin Basic
■	 Metallocryl Interior
■	 Arte Twin Effect Silber
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Metallocryl „Perle“

Každý, kto pozná Metallocryl, cení si uňho vysoký metalický charakter. Pridaním 
materiálu Disbon 947 SlideStop bude metalický efekt priestorovo zosilnený. Takto 
je vytvorená nová generácia trvanlivých plôch na stenách s neporovnateľným 
výrazom. Podľa zorného uhla a dopadu svetla pôsobí plocha na pozorovateľa 
novo.

Ako pri všetkých povrchových úpravách s trblietavým alebo svietivým efektom 
ožije taká plocha najlepšie v spojení so správnym interiérovým usporiadaním  
a osvetlením. Materiál v závislosti od výberu farieb a spracovania vtlačí ploche 
individuálnu optiku. Túto techniku je možné použiť taktiež vo vyhotovení s materiálmi 
CapaGold alebo CapaSilber.

Kreatívna technika s metalickým efektom

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■ nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby  

Náter  
■		 Amphibolin

Finálna úprava 
■	 Metallocryl Interior
■	 Disbon 947 SlideStop Fein/Medium/Rough
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Switch „Royal“

Vďaka veľmi hladkej stierkovej technike a intenzívnemu pretónovaniu podkladovej 
vrstvy Amphibolinom dosahuje táto technika hlbokú výrazovú hĺbku a intenzitu. 
Veľmi hladké spracovanie oboch materiálov znamená, že farebný efekt 
„Switchpigmentov“ vynikne na maximum.

Pomocou intenzívneho farebného tónu a vpísanej zmeny farebných tónov očaruje 
plocha podľa uhla pohľadu a osvetlenia. Ako všetky lesklé a efektné plochy 
najlepšie vynikne v spojení so svetlom.

Kreatívna technika so silným výrazom

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby 

Náter  
■		 Amphibolin

Finálna úprava  
■	 Deco Lasur lesklá 
■		 Pigment Switch Desert Light
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Switch „Grünspan Patina“

Vďaka veľmi hladkej stierkovej technike a tmavému intenzívnemu pretónovaniu 
podkladovej vrstvy Amphibolinom dosahuje táto technika hlbokú výrazovú hĺbku 
a intenzitu. Veľmi hladké spracovanie oboch materiálov znamená, že farebný efekt 
„Switch-pigmentov“ vynikne na maximum.

Táto technika upúta pozorovateľa obzvlášť vďaka spojeniu dvoch polarizovaných 
farebných „Switch-pigmentov“. Podľa uhla pohľadu pozorovateľa dosahuje človek 
pocit čistej medi alebo zelenkavých podtónov. Ako všetky lesklé a efektné plochy 
najlepšie vynikne plocha v spojení so svetlom.
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Kreatívna technika s patinou

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia
■  nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby 

Náter  
■		 Amphibolin

Finálna úprava 
■	 Deco Lasur lesklá 
■	 Pigment Switch Desert Light
■	 Pigment Switch Lagoon Water
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StuccoDecor Di Luce „Mramor“

Zvláštny vzhľad tejto techniky je dosiahnutý vďaka kombinácii náradia, rukopisu 
spracovateľa pri ručnom aplikovaní a spojením čiastočne transparentných 
materiálov. Táto technika prostredníctvom lesku, hladkosti a chladu imituje pravý 
leštený mramor. Optický účinok plochy sa pre pozorovateľa dosahuje vďaka 
kombinácii zrkadlového lesku a príjemnému povrchu materiálu StuccoDecor Di 
Luce.

StuccoDecor Di Luce je čiastočne transparentne vyrobený materiál, ktorý je 
dvakrát nanášaný prostredníctvom stierky. Počas nanášania sa lesk materiálu 
rozvíja a vďaka ďalšiemu lešteniu až do konečnej fázy možno dosiahnuť veľmi 
vysoký lesk povrchu. Súčasne je možné vďaka navrstveniu materiálov dosiahnuť 
touto technikou hĺbku výrazu.

Kreatívna mramorová technika
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Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■  vápenocementové a cementové omietky
■		 matné, nosné nátery disperznými farbami
■		 nosné nátery silikátovými farbami
■		 sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Stierkovanie
■  Akkordspachtel fein 

Penetrácia  
■		 Caparol penetrácia pod disperzné farby  

Finálna úprava 
■	 StuccoDecor Di Luce
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CapaGold „Linie“

Efektná povrchová úprava CapaGold je tu predstavená v líniovej úprave  
a zodpovedajúcom odtieni. Špeciálny penetračný podklad EffektGrund dáva 
vyniknúť skutočne metalickému lesku, obzvlášť na zľahka štruktúrovaných 
plochách. Táto technika odráža čisté farebné tóny a pôsobí prirodzene zlatým 
dojmom.

V kombinácii so základným materiálom Primalon Streichputz ako podkladom 
umožňuje tiež dosiahnuť individuálnu a opticky atraktívnu štruktúru. Takto 
zhotovené plochy sú vysoko odolné voči záťaži. Túto povrchovú úpravu je možné 
realizovať taktiež s materiálom Capa Silber, a to tiež celoplošne ako povrchovú 
úpravu pri zatepľovacích systémoch.

Kreatívna líniová technika

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■	 sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia  
■		 nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby 

Štruktúrovaný podklad 
■	 MultiStruktur Fein, Mittel alebo Grob

Finálna úprava 
■ EffektGrund
■	 CapaGold / CapaSilber
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Calcino Romantico 
– vápenná kreatívna stierka

Nech už sa jedná o trendy, ako sú vzhľad betónových povrchov alebo klasické 
travertínové steny, s Calcino Romantico môžeme realizovať množstvo techník. 
Ľahkosť materiálu a jemnosť, s akou je možné vytvárať autentické kamenné 
povrchy, vás znovu a znovu inšpirujú. Pomocou rôznych technik a nástrojov môže 
Calcino Romantico vytvárať najrôznejšie povrchy.

Kreatívna technika Calcino Romantico
■  Ľahké spracovanie
■  Bez konzervačných látok
■  Regulácia vlhkosti v miestnosti
■  Prírodný efekt proti napadnutiu hubami
■  Nehorľavý podľa DIN 4102 - A2

Vápenná kreatívna stierka

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia  
■		 nasiakavé podklady zjednotiť - Penetrácia pod disperzné farby 
■ na slabo nasiakavé podklady urobiť základný náter – Caparol HaftGrund 

Finálna úprava 
■ Calcino Romantico 
 – v 1-2 vrstvách podľa požadovanej štruktúry
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Stucco Satinato – Dekoratívna stierková 
hmota pre zamatovo matné povrchy

Efektný štukový dizajn je prirodzene matný. Stucco Satinato vytvára charakteristické, 
nenapodobiteľné povrchy v ušľachtilej, zamatovo matnej povrchovej úprave. Tmel 
je jednoduchý a veľmi pohodlný pri aplikácii. Jemné, ale i intenzívne odtiene, 
so širokým výberom farieb, otvárajú široké spektrum tvorivých možností.

Stucco Satinato
■ Efektívne a jednoduché spracovanie
■ Charakteristická kresba
■ Odolné proti znečisteniu

Kreatívna stierková technika

Skladba

Vhodné podklady
■ nenatretý betón
■ vápenocementové a cementové omietky
■ matné, nosné nátery disperznými farbami
■ nosné nátery silikátovými farbami
■ sadrové omietky, sadrové a sadrokartónové dosky

Penetrácia  
■		 nasiakavé podklady zjednotiť – Penetrácia pod disperzné farby 
■  na slabo nasiakavé urobiť základný náter – Caparol HaftGrund

Finálna úprava 
■ Stucco Satinato 
 – vo 2 vrstvách podľa požadovanej textúry
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Odborné poradenstvo a komplexná podpora
– od plánovania až po zaškolenie v oblasti aplikácie

Kvalifikovaní odborníci firmy Caparol sú pripravení na spoluprácu na vašich projektoch.

Ponúkame
■  širokú paletu farebných vzorkovníc
■  vzorkovanie dekoratívnych techník na základe vašich návrhov
■  zaškoľovanie realizačných firiem
■  odborný dohľad nad vlastným aplikovaním
■  podporu projektových riešení
■  rozpočty navrhnutých skladieb
■  dostupnosť ponúkaných materiálov
■  širokú sieť obchodných partnerov vrátane tónovacích zariadení

Sme otvorení vašim prianiam a potrebám, od prvého návrhu k rozvoju individuálnych riešení na mieru.

Oprite sa o nás.





Prežite kvalitu

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk

www.caparol.sk
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