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Caparol:
Ηγέτης στον χώρο των χρωμάτων και της εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη.

Ο γερμανικός όμιλος CAPAROL παράγει και διανέμει υψηλής ποιότητας συστήματα βαφής, εξωτερικής 

θερμομόνωσης και ακουστικής. Είναι ο ηγέτης της αγοράς οικοδομικών χρωμάτων σε Γερμανία & 

Αυστρία με κύκλο εργασιών πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία 

χρωμάτων στην Ευρώπη.  

Η επιτυχημένη πορεία του ομίλου CAPAROL, με ιστορία μεγαλύτερη των 120 χρόνων, οφείλεται 

σε δύο παράγοντες, την καινοτομία και το σεβασμό προς τους πελάτες. Χρησιμοποιεί τις καλύτερες 

πρώτες ύλες και κάνει συνεχείς ελέγχους για να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. 

Διαθέτει μεγάλη ομάδα με εξειδικευμένο προσωπικό και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο 

οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον. 

Όλη η φιλοσοφία του ομίλου εσωκλείεται σε 4 λέξεις:                                                                                                                                          

Έ ρ ε υ ν α ,  Π ο ι ό τ η τ α ,  Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ,  Π ρ ά σ ι ν η  α ν ά π τ υ ξ η .

Πιστή στο όραμά της, είναι η πρώτη βιομηχανία στον κόσμο που παρήγαγε χρώματα εσωτερικής 

χρήσης χωρίς διαλύτες (τεχνολογίας ELF), εντελώς άοσμα και ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είναι η 

πρώτη εταιρία που εισήγαγε επαναστατικές βελτιώσεις στα χρώματα εξωτερικής χρήσης βασισμένα 

στη νανοτεχνολογία (nano-quartz matrix technology), ενώ με τα προϊόντα της σειράς CARBON Edition 

έθεσε νέα πρότυπα στην ανθεκτικότητα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ο όμιλος CAPAROL δραστηριοποιείται δυναμικά και στην ελληνική αγορά μέσω της επίσημης 

αντιπροσωπείας NOVENTA A.E. από το 2006, η οποία εξειδικεύεται στην εμπορική και τεχνική 

υποστήριξη χρωμάτων & υλικών δομικής κατασκευής για περισσότερα από 55 χρόνια. Διαθέτει 

ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στον Αυλώνα Αττικής και εξυπηρετεί καθημερινά ένα μεγάλο 

δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και Κύπρο που ξεπερνά τους 1500 πελάτες.

Πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο 
οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον 

χρήστη και το περιβάλλον.Έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη  
καινοτόμων προϊόντων
και  ολοκληρωμένων λύσεων.
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Colour Collections - Βεντάλιες
Aνακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία σε βεντάλιες της Caparol. 
Βεντάλιες για όλες τις κατηγορίες χρωμάτων που αποδίδονται στην πραγματική υφή του 
τελικού χρώματος. Είναι απόλυτα χρήσιμες για τη δημιουργία και το σχεδιασμό οποιουδήποτε 
νέου concept. Η μεγάλη γκάμα σε βεντάλιες της Caparol καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών, όπως εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, επιφάνειες ξύλου ή σκυροδέματος, 
δάπεδα, οροφές, κα.

3D-SYSTEM PLUS
1360 Αποχρώσεις

Βασική βεντάλια που συνδυάζει όλες τις 
χρωματομετρικές ομάδες αποχρώσεων 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για 
όλα τα προϊόντα της Caparol.

Aποχρώσεις: 1360
Υφή: Εκτύπωση

Βεντάλια αποχρώσεων κατάλληλη για 
προϊόντα εξωτερικών επιφανειών και 
ειδικότερα για τα NQG3 προϊόντα που 
προσφέρουν την μέγιστη αντοχή. Όλες 
οι αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί με 
πραγματικό χρώμα.

Aποχρώσεις: 500
Υφή: Τελικό χρώμα

FASSADE A1 CONCEPT
Συνδυασμοί αποχρώσεων για ένα 
αρμονικό αποτέσμασμα

Βεντάλια με συνδυασμούς αποχρώσεων 
για προϊόντα εξωτερικής χρήσης όλων των 
κατηγοριών. Όλες οι αποχρώσεις έχουν
δημιουργηθεί με πραγματικό χρώμα.

Aποχρώσεις: 63 διαφορετικοί συνδυασμοί
Υφή: Τελικό χρώμα

Βεντάλια που αποτελείται από αποχρώσεις 
κατάλληλες για ανακαινίσεις διατηρητέων 
κτηρίων που έχουν προκύψει από 
συνεργασία με αρχαιολογικές υπηρεσίες. 
Η σύνθεση των αποχρώσεων έγινε 
με ειδική επιλογή χρωστικών που να 
αποδίδουν το ζητούμενο φινίρισμα αλλά 
και να εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες.

Aποχρώσεις: 360
Υφή: Τελικό χρώμα υδρυάλου

WEISS
Αποχρώσεις του Λευκού

Ειδική συλλογή 25 αποχρώσεων που 
περιλαμβάνει τις πιο δημοφιλείς επιλογές 
στις αποχρώσεις του Λευκού. Διευκολύνει 
ιδιαίτερα στην επιλογή της σωστής λευκής 
απόχρωσης. 
Οι αποχρώσεις κατηγοριοποιούνται σε 
5 ενότητες (“Neutral”, “Warm”, “Rosé”, 
“Creme” και “Fresh”) και κάθε χρώμα 
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Aποχρώσεις: 25
Υφή: Τελικό πλαστικό χρώμα

LACKCHAMP
Εξειδικευμένη βεντάλια για επιλογή
αποχρώσεων βερνικοχρωμάτωννερού ή 
διαλύτου

Βεντάλια   κατάλληλη  για επιλογή   αποχρώσεων 
βερνικοχρωμάτων νερού ή διαλύτου που 
περιέχει τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της 
Caparol, Ral αποχρώσεις και αντίστοιχες 
για μεταλλικά φινιρίσματα.

Aποχρώσεις: 101
Υφή: Λαδομπογιά σε δύο γυαλάδες

FASSADE A1 
500 προτάσεις ειδικά σχεδιασμένες
για τις Προσόψεις

HISTOLITH
Αποχρώσεις...με ιστορία!



CAPAROLCOLOR COMPACT
Έξυπνη επιλογή αποχρώσεων

Βεντάλια ορόσημο αφού είναι μια έξυπνη 
επιλογή αποχρώσεων για γρήγορη από-
φαση είτε για εσωτερική είτε για εξωτερική 
χρήση και χωρίς τον φόβο μεταμερισμού 
(η απόχρωση δεν μεταβάλλεται με την 
αλλαγή του φωτισμού).

Aποχρώσεις: 210
Υφή: Τελικό χρώμα

Βεντάλια που απεικονίζει αποχρώσεις 
και τεχνικές ανακαίνισης - τεχνοτροπίες 
κατάλληλες για δάπεδα εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης. Περιλαμβάνει βασικές 
και κλασικές αποχρώσεις, 7 αποχρώσεις 
του Λευκού και οικογένειες χρωμάτων 
με συνολικά έξι συνδυασμούς και με 
παραδείγματα εφαρμογής ColorChip.

Υφή: Τελικό χρώμα δαπέδων

WOOD STAINS AND PAINTS 
(Capadur Farbtonkarte)
Εξειδικευμένη βεντάλια για το ξύλο

Βεντάλια κατάλληλη για την επιλογή 
αποχρώσεων στα προϊόντα Capadur 
(βερνίκι - DecorLasur, Silverstyle, Greywood 
και τελικό χρώμα - Wetterschutzfarbe) για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Aποχρώσεις: 96
Υφή: Τελικό βερνίκι και χρώμα

NATURALLY INSPIRED 
(Silverstyle - Greywood) 
Αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη Φύση.

Βεντάλια με αποχρώσεις σε γνήσια 
δείγματα ξύλου που οπτικοποιούν τέλεια το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του Greywood 
και του Silverstyle. Επιλέξτε ανάμεσα στις 
αποχρώσεις του γκρι όπου αναδεικνύεται 
η φυσική υφή του ξύλου ή στις λαμπερές 
αποχρώσεις μεταλλικής εμφάνισης.

Aποχρώσεις: 32
Υφή: Τελικό βερνίκι 

CAPADECOR EFFEKT
Διακοσμητικές τάσεις

Βεντάλια που παρουσιάζει τις νέες 
τάσεις στην διακόσμηση εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών με μεταλλικό 
κυρίως αποτέλεσμα.

Aποχρώσεις: 51
Υφή: Τελικό μεταλλικό χρώμα

CLASSIC
Διαχρονικές επιλογές

Βεντάλια που δείχνει τις αποχρώσεις σε 
πραγματικό δείγμα του χρωματολογίου 
CLASSIC της Caparol. Αποχρώσεις 
διαχρονικές, εμπνευσμένες από την 
κλασική αισθητική.

Aποχρώσεις: 60
Υφή: Τελικό χρώμα

FLOORCOLOR PLUS  
Με τεχνοτροπίες κατάλληλες για δάπεδα 

εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



SEIDENLATEX PLUS E.L.F. CAPATREND

CAPASTYLE INDEKO - W

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, 
ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση, 
ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). 
Λόγω της σύνθεσής του, έχει ένα ημι-ματ 
εξαιρετικό φινίρισμα (eggshell finish) δίνοντας 
παράλληλα μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, 
υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Είναι 
άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη 
απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 12 -14 m2 / L

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, 
ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). 
Είναι άοσμο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, 
με ultra matt φινίρισμα και κατάλληλο για 
οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. 
Χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 10 -12 m2 / L

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. 
Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική 
επιφάνεια σε ματ φινίρισμα. 
Έχει πολύ καλή λευκότητα και ικανοποιητική 
καλυπτικότητα.
Απόδοση: 9 -10 m2 / L

Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την 
προστασία από μούχλα και μύκητες. 
Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές 
δομικές επιφάνειες σε matt φινίρισμα.
Είναι άοσμο, εφαρμόζεται εύκολα και 
χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις 
μέσω του συστήματος χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 10 -11 m2 / L

CAPAMAXX E.L.F. SEIDENMATTEX PLUS

Προϊόντα Εσωτερικής Χρήσης

FUNGITEX W CAPAROL - FUNGIZID

Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την 
προστασία από μικρόβια και μύκητες. 
Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές
δομικές επιφάνειες σε semi-matt φινίρισμα.
Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες 
και είναι πολύ ανθεκτικό στο πλύσιμο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους 
όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώρους 
αποθήκευσης τροφίμων.
Απόδοση: 10 -12 m2 / L

Αντιμουχλικό διάλυμα ρητίνης, κατάλληλο 
για όλα τα προϊόντα της Caparol. 
Για την μετατροπή οποιουδήποτε 
προϊόντος σε αντιμουχλικό απαιτούνται 
60 ml/L χρώματος. Παράλληλα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό της 
επιφάνειας από μούχλα και μύκητες.

Ειδικά προϊόντα - Καθαρή & υγιεινή ατμόσφαιρα

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για 
εσωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του, 
παρέχει μια ανώτερη οικολογική ποιότητα 
(E.L.F.), δίνοντας μεγάλες αντοχές σε 
πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική 
αντοχή. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική 
επιφάνεια σε ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Είναι 
άοσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη 
απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress της Caparol. 
Απόδοση: 10 -12 m2 / L
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Σιλικονούχο πλαστικό χρώμα ακρυλικής βάσης για 
εσωτερική χρήση. Εντελώς άοσμο  
(E.L.F. Τεχνολογίας). Εξαιρετική αντίσταση  
στον καθαρισμό λεκέδων (π.χ. από καφέ,  
στυλό, μαρκαδόρο, κρέμες κτλ) καθώς και  
στην καταπόνηση από οικιακά καθαριστικά.  
Ειδικά σχεδιασμένο για μεσογειακά κλίματα και  
για εσωτερικούς χώρους που μετατρέπονται σε  
ημι-υπαίθριούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Επιτρέπει τη διαπνοή της επιφάνειας σε περιπτώσεις 
υγρασίας και έχει υψηλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Δούλεμα εφάμιλλο ριπολίνης, απλώνει 
ομοιόμορφα και δίνει ένα εξαιρετικό ματ φινίρισμα. 
Χρωματίζετε στο σύστημα χρωματισμού  
ColorExpress της Caparol.  
Αραίωση 5-10% με νερό.  
Απόδοση 10-12m2/L.

NEW

!



ELECTROSHIELD

Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό αστάρι για 
μείωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
μέχρι και 99,5%. 
Απαιτούνται δύο στρώσεις και επαναβάφεται 
με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol.
Απόδοση: 8 -10 m2 / L



Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης

PERMASILAN CAP ELAST PHASE 1

FIBROSIL CAP ELAST RISS-SPACHTEL

Υψηλής ποιότητας και απόδοσης 
σιλικονούχο ελαστομερές ακρυλικό τελικό 
χρώμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του 
γεφυρώνοντας μικρορωγμές της επιφάνειας 
ενώ παράλληλα προστατεύει από τους 
ρύπους της ατμόσφαιρας. Προστατεύει από 
την ενανθράκωση διατηρώντας την τελική 
επιφάνεια καθαρή για πολλά χρόνια. 
Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν.
Απόδοση: 12 -14 m2 / L

Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με 
πολυεστερικές ίνες. 
Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το 
PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών, 
κυρίως στις περιπτώσεις επαναβαφής.
Απόδοση: 3 -4 m2 / L

Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο 
με πολυεστερικές ίνες. 
Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το
PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων 
ρωγμών σε σοβάδες και επιδιορθώσεις 
συστημάτων θερμομόνωσης.
Απόδοση: 2 -3 m2 / Kg

Συγκολλητικός ακρυλικός στόκος νερού 
κατάλληλος για σκυρόδεμα, τοιχοποιΐα 
και σοβά. 
Λόγω της ειδικής του σύνθεσης δεν 
συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει 
ακόμα και σε μεγάλες ρωγμές.

AMPHISILAN NQG AMPHIBOLIN E.L.F.

Καινοτόμο υβριδικό σιλικονούχο 
τελικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με 
συνδετικές ρητίνες και ενσωματωμένα 
νάνο-σωματίδια. Υδρόφοβο, με υψηλή 
αναπνοή, με φωτοκαταλυτική δράση και 
αυτοκαθαριζόμενο. Διατηρεί τις επιφάνειες 
καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα με 
ματ τελικό φινίρισμα. 
Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν.
Απόδοση: 10 -11 m2 / L

Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό χρώμα νέας 
γενιάς, με φωτοκαταλυτική δράση, για 
εσωτερική & εξωτερική χρήση. 
Κατάλληλο για περιοχές με αυξημένους 
ρύπους και για όλες τις επιφάνειες 
(δομικές, μεταλλικές, πλαστικές, κλπ) 
μετά από την ανάλογη προεργασία, σε 
σατινέ φινίρισμα. 
Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν.
Απόδοση: 14-16 m2 / L

ACRYSIL AMPHICRYL

Σιλοξανικό (Ακρυλικό Σιλικόνης) υψηλής 
ποιότητας τελικό χρώμα. 
Προσφέρει μεγάλη υδρατμοδιαπερατότητα 
και αδιαβροχοποίηση με ματ φινίρισμα. 
Κατάλληλο για μέρη με υψηλά επίπεδα 
υγρασίας.
Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν.
Απόδοση: 9-10 m2 / L

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα 
για εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική 
λευκότητα και καλυπτικότητα, με μεγάλη 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες. Λόγω της ειδικής 
σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντοχή 
στην υγρασία και μεγάλη διαπερατότητα 
υδρατμών. Χρωματίζεται μέσω του 
συστήματος χρωματισμού ColorExpress   
της Caparol.
Απόδοση: 10-11 m2 / L
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SYLITOL NQG SYLITOL BIO - INNENFARBE

SYLITOL NQG KONZENTRAT HISTOLITH ANTIK LAZUR

AKKORDSPACHTEL FEIN

CAPATECT ARMARENO 700

Τροποποιημένο τσιμεντοειδές κατάλληλο 
για την επισκευή και εξομάλυνση δομικών 
επιφανειών, για συγκόλληση και ενίσχυση στα 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά 
και για διακοσμητικές εφαρμογές. 
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προοσφέρει 
υψηλή αντίσταση στην υγρασία, διαπερατότητα 
υδρατμών και υδροαπωθητικότητα. Δουλεύεται 
πολύ εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και 
μεγάλο χρόνο δουλέματος.
Απόδοση: 2-3 m2 / 25Kg (Επιδιόρθωση)

Τελικό χρώμα υδρυάλου, νανοτεχνολογίας, 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Χρησιμοποιείται για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας
(κυρίως ανιούσες) αλλά και για κάλυψη 
τριχοειδών ρωγμών. Σε ματ φινίρισμα.
Απόδοση: 6-8 m2 / L

Τελικό χρώμα υδρυάλου υψηλής ποιότητας 
για εσωτερική χρήση. Προστατεύει 
αποτελεσματικά από την υγρασία
αλλά και λόγω της σύνθεσής του είναι 
κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε 
αλλεργικές αντιδράσεις. 
Χρωματίζεται μέσω του χρωμοσυστήματος 
ColorExpress σε ματ φινίρισμα.
Απόδοση: 6-8 m2 / L

Αστάρι υδρυάλου νανοτεχνολογίας, 
εμποτισμού. Κατάλληλο για δομικές 
επιφάνειας αλλά και για την αραίωση 
τελικών χρωμάτων υδρυάλου.
Απόδοση: 8-10 m2 / L

Λαζούρα υδρυάλου για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη 
προς χρήση. Κατάλληλη για οποιαδήποτε 
εσωτερική δομική επιφάνεια. 
Δεν χρειάζεται αστάρι πριν και μετά την 
εφαρμογή της. Χρωματίζεται μέσω του 
συστήματος χρωματισμού ColorExpress 
της Caparol.
Απόδοση: 20 m2 / 25Kg

Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας & συντήρηση διατηρητέων κτηρίων

Πάστες φινιρίσματος και εξομάλυνσης
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FASSADEN - FEINSPACHTEL

Υψηλής αντοχής ακρυλική πάστα 
σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. 
Είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε
δομική εξωτερική επιφάνεια. 
Λόγω της σύνθεσής της είναι ανθεκτική σε 
άλατα και υγρασίες και προσφέρει υψηλή 
διαπερατότητα υδρατμών. Παράλληλα έχει 
εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και είναι 
άοσμη.
Απόδοση: 40-45 m2 / 25Kg

CAPATECT ARMARENO 700

Τροποποιημένο τσιμεντοειδές κατάλληλο 
για την επισκευή και εξομάλυνση δομικών 
επιφανειών, για συγκόλληση και ενίσχυση στα 
συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά 
και για διακοσμητικές εφαρμογές. 
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προοσφέρει 
υψηλή αντίσταση στην υγρασία, διαπερατότητα 
υδρατμών και υδροαπωθητικότητα. Δουλεύεται 
πολύ εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και 
μεγάλο χρόνο δουλέματος.
Απόδοση: 2-3 m2 / 25Kg (Επιδιόρθωση)



OPTIGRUND E.L.F. CAPAPLEX

TIEFGRUND TB CAPAROL BINDER

Σιλικονούχο αστάρι νερού, νανοτεχνολογίας, 
για εσωτερική & εξωτερική χρήση.  
Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. 
Είναι άοσμο, προσφέρει υψηλό εμποτισμό
της επιφάνειας και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού για 
εσωτερική κυρίως χρήση. 
Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες 
και για τελική στρώση πάνω από 
ταπετσαρίες. 
Αραιώνεται με 3-4 μέρη νερού.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι
διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Προσφέρει μεγάλο εμποτισμό και 
υψηλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε
δομική επιφάνεια.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Γαλάκτωμα για προετοιμασία χρωμάτων 
και για προσθήκη σε χρώματα & είδη 
ζωγραφικής. Παράλληλα βελτιώνει την
πλυσιμότητα στα πλαστικά χρώματα.

SAMTGRUND E.L.F. CAPAGRUND

CAPAROL AQUASPERRGRUND

Λευκό ακρυλικό αστάρι νερού, εσωτερικής 
χρήσης, κατάλληλο για όλες τις δομικές 
επιφάνειες και ιδιαίτερα για
γυψοσανίδες. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση 
και ομοιόμορφη ομαλή επιφάνεια. 
Είναι άοσμο, δουλεύεται εύκολα και 
χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 9-10 m2 / L

Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού λευκό για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες  
και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες.
Προσφέρει αποτελεσματική προστασία 
από τα άλατα που δημιουργούνται από τις 
δομικές επιφάνειες και τις καιρικές συνθήκες. 
Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 10-14 m2 / L

Ακρυλικό μονωτικό αστάρι εσωτερικής 
χρήσης, για λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, 
λάδι κλπ. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια (γυψοσανίδα, μπετόν, σοβά, ξύλο, 
μέταλλο, γυαλί), έχει εξαιρετική πρόσφυση 
και πολύ καλή αντοχή στα αλκάλια.  
ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ούτε αναμιγνύεται με 
άλλα προϊόντα.
Απόδοση: 12-14 m2 / L

Αστάρια Τοιχοποιίας
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Βερνικοχρώματα Νερού

CAPADUR COLOR WETTERSCHUTZFARBE NQG CAPALAC CLASSIC Gloss/Satin

CAPACRYL PU AQUA GLOSS / SATIN / MAT CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK

Ριπολίνη νερού εμποτισμού, νανοτεχνολογίας, 
εξαιρετικής αντοχής στις καιρικές συνθήκες. 
Κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες όπου το 
τελικό φινίρισμα επιτρέπει να φαίνονται τα νερά 
του ξύλου. Παράλληλα προστατεύει την τελική 
επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας. 
Χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Υψηλής ποιότητας οικολογική ριπολίνη νερού 
πολυουρεθάνης για ξύλο, μέταλλο, σκληρό PVC. 
Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσφέρει
αντιστατική δράση προστατεύοντας από την
σκόνη και πολύ καλή αντίσταση στην χάραξη. 
Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
και πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα. Πολύ καλό 
δούλεμα με γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα. 
Πιστοποιημένη με Blue Angel. 
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών 
στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για 
εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην 
υγρασία και την ηλιακή
ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και 
με μεγάλη καλυπτικότητα. 
Γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται στο 
σύστημα χρωματισμού ColorExpress
της Caparol.Αραίωση με White Spirit.
Απόδοση: 12-14 m2 / L
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Βερνικοχρώματα Διαλύτου

CAPACRYL HAFTPRIMER CAPALAC DICKSCHICHTLACK

CAPACRYL HOLZ ISOGRUND CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού ισχυρής 
πρόσφυσης. Κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση και για όλες τις γυαλιστερές 
επιφάνειες (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, πλαστικό, 
γαλβανιζέ, γυαλί, κα). Πιστοποιημένο για παιδικά 
έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 9-11 m2 / L

Βελατούρα νερού. Ιδανική για εμποτισμό και 
αστάρωμα ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή 
της ενδιάμεσης στρώσης και του τελικού χρώματος 
προστασίας για το ξύλο, Capadur Wetterschutzfarbe, 
Capacryl PUή Capalac. Μπλοκάρει τις 
τανίνες. Νέα βελτιωμένη σύνθεση για 
τη δέσμευση των ουσιών που 
αποβάλλονται από τις ξύλινες επιφάνειες. 
Απόδοση: 9-11 m2 / L

Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου. Προσφέρει 
υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση στην 
σκουριά.
Αραίωση με White Spirit.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

CAPACRYL PU VORLACK CAPALAC ALLGRUND

Οικολογικό προϊόν νερού ως ενδιάμεσο 
υπόστρωμα πριν την τελική εφαρμογή χρωμάτων
 Capacryl PU και Capalac. Πιστοποιημένο για 
παιδικά έπιπλα κλπ. 
Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 9-11 m2 / L

Αστάρι διαλύτου πολλαπλών χρήσεων. 
Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με 
εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, χάλυβα, σίδηρο, 
αλουμίνιο κλπ. Λόγω της ειδικής
του σύνθεσης επαναβάφεται σε 3-6 ώρες.
Αραίωση με White Spirit.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Ριπολίνη διαλύτου υψηλής ποιότητας για
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της
ειδικής της σύνθεσης προσφέρει υψηλή 
πρόσφυση,  εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
με πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. 
Κατάλληλο για οποιαδήποτε μεταλλική ή ξύλινη 
επιφάνεια σε ομοιόμορφο γυαλιστερό και σατινέ 
φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
χρωματισμού ColorExpress
της Caparol. Αραίωση με White Spirit.
Απόδοση: 12-14 m2/ L

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου 
κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή πάνω 
σε μεταλλικές επιφάνειες, είτε νέες, είτε 
σκουριασμένες. Λόγω της εποξειδικής του 
σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (ανοξείδωτο, 
γαλβανιζέ, πλαστικό, γυαλί, κ.α.), καθώς και υψηλή 
αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα 
προσφέροντας ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του 
συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Capa-
rol. Αραίωση με White Spirit. 
Απόδοση: 10-12 m2 / L

ΝΕΑ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ

!
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CAPADUR SILVERSTYLE

Βερνίκι νερού με μεταλλιζέ φινίρισμα. Είναι 
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από 
την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα.
Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 12-14 m2 / L

ΒΕΡΝΙΚΑ CAPADUR
Έμπνευση από τη φύση

Tα Βερνίκια Εμποτισμού Ξύλου βάσης 

Νερού Capadur είναι η μόνη ολοκληρωμένη 

λύση για κάθε είδος ξύλου. Αναδεικνύουν 

την υφή του και αποδίδονται σε κάθε 

δυνατή απόχρωση!

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠNΕΥΣΜΕΝΕΣ  AΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

CAPADUR GREYWOOD

Βερνίκι νερού, υψηλών στερεών, με 
φυσικό φινίρισμα σε αποχρώσεις του γκρι. 
Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. 
Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται 
στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της 
Caparol.
Απόδοση: 12-14 m2 / LΠροϊόντα βαφής πισίνας

AGROSIT SB

Χρώμα πισίνας ενός συστατικού διαλύτου, 
χλωριωμένου καουτσούκ. Λόγω της ειδικής 
του σύνθεσης, δεν επηρεάζεται από τις καιρικές 
συνθήκες, δεν κιτρινίζει και δεν
αποχρωματίζεται από τα χημικά που περιέχει το 
νερό της πισίνας. Σε απορροφητικές επιφάνειες 
το ίδιο το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί και ως 
αστάρι. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά 
δίνοντας ένα ομοιόμορφο γυαλιστερό φινίρισμα.
Απόδοση: 7-9 m2 / Kg

VERDUNNUNG 202

Ειδικό διαλυτικό για την αραίωση του 
χρώματος πισίνας AGROSIT SB.

CAPALAC PU - Härter

Πολυουρεθανικός σκληρυντής, κατάλληλος 
για την προσθήκη στο Capalac Hochglanz - 
Buntlack. 
Θα πρέπει να προστίθεται κυρίως στην 
απόχρωση αλουμινίου (Ral 9006) ή σε 
οποιαδήποτε άλλη απόχρωση θέλουμε 
αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής.

CAPADUR DECORLASUR
Οικολογικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού 
εμποτισμού, κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Προσφέρει σκληρή 
και ελαστική παράλληλα επιφάνεια σε 
σατινέ φινίρισμα. Με την προσθήκη του 
Caparol Fungizid ενισχύεται η αντοχή 
σε μούχλα και μύκητες για εξωτερική 
χρήση. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. 
Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

Βερνίκια

CAPALAC KUNSTHARZ – KLARLACK

Υψηλής αντοχής βερνίκι κρούστας διαλύτου για
εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές
και ξύλινες επιφάνειες. Εξαιρετική πρόσφυση σε
όλες τις γυαλιστερέςεπιφάνειες (π.χ. αλουμίνιο,
γαλβανιζέ, χαλκό,χάλυβα, κτλ.). 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον 
προστασία, λόγω καιρικών συνθηκών, σε ματ ή 
γυαλιστερά βερνικοχρώματα αλουμινίου όπως το 
Capalac Dickschichtlack EG/MICA, Ral 9006, Ral 
9007. Έύκολο δούλεμα, απλώνει ομοιόμορφα 
δίνοντας ένα γυαλιστερό ή σατινέ τελικό φινίρισμα.
Αραίωση: 5-10% με White Spirit
Απόδοση: 10-12 m2/L 

Βερνικοχρώματα Διαλύτου

NEW

!
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Προϊόντα Δαπέδων

DISBON 404 ACRYL BODEN SIEGEL DISBOPOX 442 GaragenSiegel

DISBOPOX 447 DISBON 947

Πολυουρεθανικό χρώμα δαπέδου για 
εσωτερική & εξωτερική χρήση ενισχυμένο 
με ανθρακονήματα. Κατάλληλο για δάπεδα 
(δομικά ή ασφαλτικά) αλλά και δεξαμενές. 
Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες σε σατινέ φινίρισμα.
Απόδοση: 9-11 m2 / L

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό τελικό χρώμα 2 
συστατικών ενισχυμένο με ανθρακονήματα 
για μεγάλη αντοχή στην τριβή. Κατάλληλο 
για βιομηχανική και οικιακή χρήση. 
Γυαλιστερό φινίρισμα.

   Perfekt 
und fühlba r

  schön

 GLATTE 
WAND

Πιστοποιημένο εποξειδικό τελικό χρώμα 
νερού, δύο συστατικών για χώρους υγιεινής 
& χώρους τροφίμων. Έχει υψηλή αντοχή στα 
απολυμαντικά. Σατινέ φινίρισμα.

Υψηλής ποιότητας υαλοσφαιρίδια, κατάλληλα 
για την αύξηση της αντιολισθητικής δράσης 
σε τελικά προϊόντα δαπέδων (βαφές ή 
βερνίκια). Λόγω της σύνθεσής τους η 
προσθήκη τους δεν επηρεάζει την γυαλάδα ή 
την απόχρωση του τελικού προϊόντος. 
Η αναλογία προσθήκης τους είναι
3% επί του βάρους του προϊόντος βαφής και 
χρησιμοποιούνται μόνο στην πρώτη στρώση.

DISBOPUR A-326 DISBOPUR 459 PU - AquaColor

Πολυουρεθανική τελική βαφή δύο συστατικών 
διαλύτου, τροπο ποιημένη με ασπαρτάση.  
Υψηλών στερεών και κατάλληλη για εσωτερική  
και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του 
σύνθεσης προσφέρει υψηλή χημική αντίσταση  
και δέχεται μέτρια καταπόνηση (π.χ. βάδισμα)  
μετά από 2-2,5 ώρες και βαριά καταπόνηση  
(π.χ. κλαρκ) 24 ώρες μετά την εφαρμογή των δύο 
στρώσεων. Είναι ήπιας οσμής, απλώνει εξαιρετικά 
και δίνει ένα ομοιόμορφο γυαλιστερό φινίρισμα. 
Με υψηλή αντοχή στα χημικά και στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις 
κατόπιν παραγγελίας.

Πολυουρεθανικό τελικό χρώμα δαπέδων, 
δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, στα χημικά και στην τριβή. 
Η τελική επιφάνεια έχει σατινέ φινίρισμα.

   Perfekt 
und fühlba r

  schön

 GLATTE 
WAND

DISBOPUR 458 PU-AquaSiegel DISBOTHAN 446 PU - Klarschicht

Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων, 
δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση, καθώς και για 
επαναβαφή πάνω από εποξειδικά και χρώματα 
πολυουρεθάνης. Προσφέρει εξαιρετική 
προστασία απέναντι στον εμποτισμό και στον 
καθαρισμό από ρύπους και λεκέδες αλλά και 
στην τριβή και στην χάραξη της επιφάνειας. 
Διατίθεται σε ματ φινίρισμα.
Απόδοση: 10-11 m2 / L

Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων 
διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική κυρίως 
χρήση. Εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω 
από οποιοδήποτε χρώμα δαπέδου της Capa-
rol για ενίσχυση της προστασίας από βαρέου 
τύπου οχήματα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις 
καιρικές συνθήκες γενικότερα. Διατίθεται σε 
γυαλιστερό φινίρισμα. Αραίωση με διαλυτικό 
πολυουρεθάνης.
Απόδοση: 10-12 m2 / L

NEW

!



DISBOPOX 443 DISBOΝ 481 EP-Uniprimer

Εποξειδικό αστάρι νερού, εμποτισμού, 
κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες. 
Μπορεί να συνδυαστεί με το
Disbopox 447 για χώρους υγεινής και 
τροφίμων.

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού 
πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση με
εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις 
επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, 
ανοξείδωτο, γυαλί, κα.) Επαναβάφεται με 
οποιοδήποτε χρώμα.

DISBOXAN 450 DISBOCRET 545

Σιλοξανικό υδρόφοβο βερνίκι νερού, 
εμποτισμού, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση 
δομικών επιφανειών (πέτρα, μπετόν, μάρμαρο, 
κτλ) . Λόγω της σύνθεσής του δεν δημιουργεί 
φιλμ με
αποτέλεσμα να μην αλλάζει το φινίρισμα ή την 
απόχρωση του υποστρώματος. Αραιώνεται με 
νερό σε αναλογία 1:9.
Απόδοση: 5-7 m2 / L

Ρητινούχο τσιμεντοειδές ενισχυμένο με ίνες 
κατηγορίας αντοχής R4. Είναι κατάλληλο 
για την προετοιμασία και εξομάλυνση 
δαπέδων υψηλής καταπόνησης αλλά και 
τοίχων. Δουλεύεται εύκολα και μπορεί να 
δώσει πάχος τελικού στρώματος από 6 ως 
40 mm.
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DISBOXID 948 COLOR CHIPS DISBOXID 942 Mischquarz

Χρωματιστές νιφάδες για διακοσμητικά 
δάπεδα. Κατάλληλες για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Χαλαζιακή άμμος, υψηλής καθαρότητας, 
με κοκκομετρία 0,1-0,4mm κατάλληλη για 
την προσθήκη σε εποξειδικά ή
πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου.

DISBOCRET 502 PROTECT-PLUS DISBOCRET 505 FEINSPACHTEL

Τσιμεντοειδές κονίαμα με αντισκωριακά 
πρόσθετα.

Ρητινούχο τσιμεντοειδές χαμηλής κοκκομετρίας 
κατάλληλο για μερική ή πλήρη εξομάλυνση 
δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω 
από ρητινούχα τσιμεντοειδή (π.χ. Disbocret 
545) για περιπτώσεις που απαιτούν υψηλότερη 
γεμιστικότητα. Πολύ καλή εργασιμότητα και μπορεί 
να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 1 ως 5 
mm. Απόχρωση: γκρι

CAPADUR PARKETT UND SIEGELLACK DISBOXID 420

Εξαιρετικής αντοχής σφραγιστικό βερνίκι 
πατωμάτων νερού πολυουρεθάνης, ενός 
συστατικού, εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για 
ξύλινα δάπεδα ή πάνω από βαφές/τεχνοτροπίες 
δαπέδου της Caparol, μεσαίας καταπόνησης. 
Άοσμο, γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλή 
γεμιστικότητα. Υψηλής σκληρότητας, με ελαστική 
παράλληλα επιφάνεια για απόσβεση των 
συστολών/διαστολών του υποστρώματος.
Προσφέρει πολύ καλή αντίσταση στα οικιακά 
καθαριστικά με πιστοποίηση CHILDERN TOYS. 
Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα 
προσφέροντας ένα ανθεκτικό γυαλιστερό ή σατινέ
φινίρισμα. Αραίωση: 1η στρώση με 15-20% με 
νερό και η 2η στρώση με 5% με νερό.
Απόδοση: 8-10 m2/L
 

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο 
συστατικών, διάφανο, κατάλληλο για 
την προετοιμασία δομικών επιφανειών 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 
Προσφέρει υψηλό
εμποτισμό και εξαιρετική πρόσφυση.

NEW

!

NEW

!





ΜΕΤALLOCRYL INTERIOR ΜΕΤALLOCRYL ΕΧΤΕRIOR

ΑRTE LASUR DECO LASUR

CAPAGOLD / CAPASILVER EFFEKTGRUND

Ακρυλική τεχνοτροπία σε σατινέ φινίρισμα. 
Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με υψηλή 
αντοχή σε καιρικές συνθήκες. 

Αστάρι τεχνοτροπίας νερού, κατάλληλο για την 
προετοιμασία του CapaGold και CapaSilver σε 
ματ φινίρισμα.

Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική 
χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol. Γυαλι στερό φινίρισμα.

Λαζούρα με μεταλιζέ φινίρισμα για εξωτερική 
χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού 
ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα.

Ακρυλική λαζούρα με κόκκους. Χρωματίζεται 
στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της 
Caparol.

Ακρυλική λαζούρα (gel) για εσωτερική χρήση 
σε ματ και γυαλιστερό. Χρωματίζεται στο 
σύστημα χρωματισμού ColorExpress της 
Caparol.

Υλικά Διακόσμησης

ARTETWIN BASIC / ΕFFECT STUCCO DÉCOR DI LUCE

Ακρυλική τεχνοτροπία. Tεχνοτροπία stucco.

CAPASTONE

Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερική χρήση.

CAPADECOR SWITCH

Πιγμέντα για μεταλλικά εφέ. 

PERLATEC

Πιγμέντα για εφέ πέρλας.

Capagold: Χρυσή Απόχρωση                             
Capasilver: Ασημί Απόχρωση
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WANDBELAGE

Ντοσιέ με πραγματικά χρωματισμένα δείγματα 
υαλοφασμάτων.

Υαλοϋφάσματα Capaver®

GLASGEWEBE

Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς 
χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, 
καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές 
μεταξύ τους  (γυψοσανίδα με τοίχο). Επίσης, 
επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού 
δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο 
υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε 
τελικό χρώμα της Caparol.

CAPACOLL GK

Κόλλα για υαλοϋφάσματα.

ELEMENT EFFECTS

Υαλοϋφάσματα σε 10 διαφορετικά ανάγλυφα 
σχέδια.

FANTASTIC FLEECE

Υαλοϋφάσματα σε 10 διαφορετικά σχέδια 
με εντυπωσιακές διχρωμίες.

21








