
Fassaadide kujundamine 
Individuaalne - atraktiivne - vastupidav 

Professionaalide ehitusvärvid



Kujundamine

F a s s a a d i d e

värvid, materjal ja struktuur.
Fassaadi iseloomustavad selle 

Fassaad on hoone välimus, selle visiitkaart. Hooned ja 
nende fassaadid on osa meie elust ning on oluline osa
meid ümbritseva keskkonna kujundamisel.



  
 

     

 

 

k u j u n d a m i n e

2 / 3

värve ja struktuurkrohve ning ka 
ja erinevaid võimalusi: suurt valikut 
lahendustele laia materjalide valikut 
individuaalsetele kujundus-
Caparol pakub fassaadide 

kasutamisega.
tavapäraste materjalide uuendusliku 
saab rikastada uute toodetega või 
Modernseid, kaasaegseid hooneid 
traditsioonilisi materjale ja värve. 
Klassikalised fassaadid nõuavad 
selle stiiliga harmoonias. 
ilmet ning peavad seetõttu olema 
Materjalid ja värvid rõhutavad hoone 

erakordselt mitmekesine.
tume, intensiivne või õrn ning 
pehme. Selle värvus võib olla hele või 
-neelav, läikiv või matt, kõva või 
konarlik, valgustpeegeldav või 
Fassaadi pind võib olla sile või 

• Värvikujundus                     lk 22/23
• Kivimoodulid seinasoklitele lk 20/21
• Capapori fassaadiprofiilid   lk 18/19
• Meldorferi fassaaditellised  lk 16/17
• Histolith                               lk 14/15
• Capaduri puidukaitse          lk 12/13
• Capatect FotoVision            lk 10/11
• Edition Carbon/DarkSide        lk 8/9
• Struktuurkrohvid                      lk 6/7
• Fassaadivärvid                        lk 4/5

mille kogemustega eksperdid 
Studio poolt pakutavad teenused, 
valikut, sealhulgas ColorDesign-
Suudame pakkuda laia teenuste 
siis võtke meiega ühendust. 
kujunduse, rakenduse või toodetega, 
Kui teil on küsimusi seoses 

fassaadielemente, fassaadiprofiile ja
kivist kattematerjale fassaadidele ja
soklitele.

on spetsialiseerunud fassaadide ja
siseruumide kujundamisele.

järgmistest peatükkidest:
Näited meie soovitustega leiate 



Värv

identiteedi.
fassaadile individuaalsuse; see loob meeleolu ja selge 
Ilma värvita oleks meie elu hall ja üksluine. Värv annab 

F a s s a a d i

 

 
 
 
 

 

 
 
 

   
   
     
    

variandid praktiliselt lõputud.
kesisust, on fassaadikujunduste 
Arvestades värvivalikute mitme-

nõuded.
kaasaegsele fassaadile esitatavaid
pinnakatetega hõlmavad kõiki 
silikaatvärve koos eriotstarbeliste 
dispersioon-, silikoonvaik- ja
Lai valik kõrge kvaliteediga

suurepärane määrdumiskindlus.
sealhulgas keskkonnakindlus ja 
loendisse lisanud olulisi omadusi, 
erinõuded. Caparol on sellesse 
– need on fassaadivärvile esitatavad 
difusiooniomadused, struktuurikaitse 
Ilmastikukindlus, head 

kindlaks fassaadi iseloomu.
kujunduselementi,   
kujutab endast ka olulist 
paku ainult pinnakaitset, vaid 
Värvi kasutamine arhitektuuris ei 

üle kolme miljoni värvitooni retseptuuri.
ColorExpressi toonimistehnoloogia tagab 
Avastage värvide uued võimalused:

mis määrab
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fassaadivärve.
turul üks kõige sagedamini kasutatavaid
kvaliteedietaloniks juba üle 45 aasta ning see on 
akrülaatvärvide kõrge kvaliteedi. Muresko on olnud 
silikoonvaikvärvide suurepärased omadused ja
fassaadivärv. Toode ühendab endas
Muresko on spetsiaalne SilaCryli baasil olev 
Muresko

maa-alustes garaažides.
ideaalselt kasutamiseks tumedates ruumides, nt 
on väga kõrge valgusindeks ning sel põhjusel sobib 
lisaks on tegemist ökonoomse värviga. Amphibolinil 
värvitoonikindlus, seda on väga hea töödelda ning 
välistingimustes. Värvil on suurepärane
kasutatav peaaegu igal aluspinnal nii sise- kui
Amphibolin on ainuke E.L.F. universaalvärv, mis on 
Amphibolin

värvisära, vastupidavus ja pikk elutsükkel.
nano-kvarts-võrk tehnoloogia eelised:ideaalne
sisepindade viimistlemiseks. Lasuuril on kõik
seinalasuur kerge struktuuriga fassaadide ja 
Innovaatiline, kõrge ilmastikukindlusega

TopLasur NQG

rünnaku eest.
fassaadidele pikaajalise kaitse vetikate ja seente
silikaatvärv koos värvikihi kaitsega tagab 
vastavalt BFS infolehele nr 26. Esimene
värvitooni vastupidavuse ja pika elutsükli: klass A1 
silikaadi tehnoloogia tagab parima kaitse, kõrge

See viimase põlvkonna nano-kvarts-

Sylitol® NQG

samuti lubjarikastel krohvidel.
muinsuskaitse all olevatel hoonetel ja objektidel, 
omadused võimaldavad värvi kasutada ka 
mineraalse silikaatvärvi parimad omadused. Need 
kvaliteetse dispersioonvärvi ja klassikalise 
silikoonvaik-fassaadivärv. Värvis on ühendatud 
Kapillaarhüdrofoobne, mineraalmatt

Amphisilan-Plus

soojusisolatsiooni liitsüsteemide värvimiseks.
sära. Värvid sobivad suurepäraselt veatute 
pikaajalise vastupidavuse ning ka värvide suurema
need kaks fassaadivärvi muljetavaldava ja 
märkimisväärselt alandatud. Lisaks sellele tagavad 
mikroosakeste ja spooride külgejäämist on
Määrdumiskalduvust, st mustuseosakeste, 
suve keskpaiga kõrgetel temperatuuridel.
välistab täielikult sideaine termoplastilisuse, isegi 
nano-kvarts-tehnoloogia tekitab kõvaduse, mis
tehnoloogiaga. Kolmemõõtmeline
nüüd täiustatud nano-kvarts-võrk (NQG)
on viimase põlvkonna silikoonvaikvärvid – ning on
Caparoli fassaadivärvid AmphiSilan ja ThermoSan 

AmphiSilan NQG ja ThermoSan NQG



 

Krohv

esinduslikku väljanägemist ja kaitsefunktsiooni.
Fassaadi kujundamisel kasutatakse krohvi 

Struktuurk r o h vid

Hõõrdekrohvi struktuur Kraapekrohvi struktuur Silekrohvi struktuur

proovitud ja katsetatud.
on mitmete aastate jooksul 
kus nende suurepäraseid omadusi 
soojusisolatsiooni liitsüsteemidega, 
kasutamiseks koos väliste 
on spetsiaalselt ettenähtud 
kuivsegusid. Kõik Capatecti krohvid 
kasutusvalmis krohve ning 
Eristatakse pastataolisi ja 

toonimissüsteemis.
toonida kohapeal ColorExpress 
Pastataolisi krohve on võimalik 
neid on võimalik tehases toonida. 
värvitooniks on looduslik valge ning 
Kõikide Capatecti struktuurkrohvide 

ja peenkrohvid ning kirjukivikrohv.
Tootevalikut täiendavad lisaks sile- 
mineraalne viimistluskrohv. 
modelleeritav kuivmört ning 
kraape- ning hõõrdekrohv, lisaks 
rikkalikku valikusse kuuluvad 
Capatecti struktuurkrohvide 

kombinatsioonide tohutu hulgaga.
struktuuride ja värvide võimalike 
kujunduses on seotud 
Krohvi kasutamine fassaadi 
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Modelleeritud struktuur

võlvides.
või eripära esiletoomiseks, näiteks trepikodades ja 
värviaktsendid on ideaalsed individuaalsete detailide 
kasutatavate ehitusmaterjalidega. Tugevad 
meenutab looduslikku kivi ning on harmoonias 
Krohvitud pinnad on eriti atraktiivsed, kui nende värv 

 

katmiseks.
uutemineraalsete aluspindade 
ajaloolistehoonete renoveerimiseks ja 
Need krohvid sobivad ideaalselt 
kergkrohvid
Sylitol krohvid ja mineraalsed 

fassaadidele kaitse vetikate ja seente 
  

soojusisolatsiooni liitsüsteemi 
Ideaalne krohvilahendus välise 
ka 20% madalam materjalikulu. 
on parem värvisära ning -püsivus ning 
jäävad pikemaks ajaks puhtaks, neil 
tehnoloogia eeliseid. Fassaadid 
hõlmab kõiki nano-kvarts-võrk 
Krohvide esimene põlvkond, mis 
ThermoSan NQG krohvid

pindmiseks kihiks.

Need krohvid tagavad puhastele
AmphiSilan/Longlife krohvid

rünnaku eest.

KD-Buntsteinputz
Kirjukivikrohv mineraalsete ja
orgaaniliste pealispindade ning
Capatect soojus-
isolatsiooni liitsüsteemi polüstüreeni
katmiseks.

KirjukivikrohvEdelkratzputz



 

Carbon

perspektiivid.
Edition Carbon DarkSide’i süsteem avab täiesti uued 

E d i t i o n  C a r b on

pealispinda (vt allpool).
süsinikkiududega tugevdatud 
60 džauli: teraskuul ei kahjusta 

Disainipiiranguteta kauakestev soojusisolatsioon –

Kukkumiskõrgus 6 m, kaal 1 kg =



  

 

D a r k  S i d e
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vastab süttimiskindluse nõuetele.
süsteemi innovaatiline tehnoloogia 
isegi kõrghoonetel. Edition  Carbon 
seda laiendatud värvivalikut kasutada 
tuletundlikkuse A2 klass. Järelikult saab 
Lisaeeliseks on tõsiasi, et süsteemil on 

põnevaid kujundusperspektiive.
must – uued värvitooni valikud loovad 
väärtus on alla viie. Pastelsed toonid või 

 
võivad olla viimistletud isegi mustade 
praktiliselt puuduvad ning fassaadid
intensiivseid värve. Disainipiiranguid 
fassaadidele kanda väga tumedaid, 
esmakordselt on võimalik soojustatud 
esindab veel ühte innovaatilist eelist:
Uus Edition Carbon DarkSide’i süsteem 

suurt mehaanilist koormust.
sissekäigu alades, mis peavad taluma 
selge pikaajalise eelise, eriti sokliosas ja 
ületav väga kõrge löögikindlus annab 
loomiseks alates 2007. aastast. 60 džauli 
atraktiivsete ja vastupidavate fassaadide 
soojusisolatsiooni liitsüsteemide 
elastseks, mistõttu on seda kasutatud 
süsteemi äärmiselt vastupidavaks ja 
Süsinikkiud muudavad Edition Carbon 

krohvidega, mille valguspeegeldusteguri



Capatect

          

fassaadikujundus põhineb Sinu ettekujutusel.
Individuaalne ja loominguline 

C a p a t e c t



       

ka väljanägemise seisukohast.
ettepanekuks – seda nii tasuvuse kui 
PhotoVisioni lahenduse atraktiivseks 
fassaadivärvid muudavad Capatect 
värvikindlus ning kõrge kvaliteediga 
hea hinna-kvaliteedi suhe, pikaajaline 
praktiliselt mistahes suuruses. Väga 
suurepärane fassaadikujundus võib olla 
rõhutada – Sinu kunstiteosel põhinev 
Kas soovite katta kogu ala või midagi

lihtne kui tapeedi paigaldamine.
kangaribade pealekandmine on sama 
muu paigutamisel. Nende trükitud 
digifotode, logode, bordüüride ja palju 
välisfassaadile pilkupüüdvate 
kangas. Seda saab kasutada 
kujundamisel kasutatav uudne, trükitav 
Capatect PhotoVision on fassaadide 

kujundust.
rakendada loomingulisi ideid ja 
PhotoVision võimaldab kergesti 
suuremat isikupära: Capatect 
Nüüd saavad fassaadid väljendada veel 
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Phot oV i s i o n



 

NATÜRLICH
INSPIRIERT
Beschichtungen für
natürliche Holz-Architektur. 

Puidukaitse

C a p a d u r i  p u idu
Hästi kaitstud iga ilma korral

ning võivad neid kahjustada.
külm, niiskus, UV-kiirgus ja seened ründavad puitpindu 
Puit  vajab  kaitset,  eriti   välitingimustes,  kuna   päike,  

olulisem õige pinnakatte valik.
Seega on puidu kaitsmiseks kõige 
kujunduselemendina väga moodne. 
ka fassaadide huvitava 
Puit on hetkel nii ehitusmaterjalina, kui 

Värvi- ja näidisekaardid:

spetsiaalselt ettenähtud fassaadidele – 
erinevatele puiduliikidele ning on 
ja lasuurid on välja töötatud 
looduslikud viimistlusvahendid, värvid 
pikkadeks aastateks. Capaduri 
kvaliteeti ning säilitada selle ilu 
võimaldavad parandada puidu 
Capaduri puidukaitsevahendid 

värvikaart
"Natürlich inspiriert"  

nii puidu esmaseks katmiseks kui vana
puidu renoveerimiseks.

Capaduri puidulasuurid



 
  

 

 
 

  

 k a i t s e
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värvivalikuid ja  kontseptsioone.
võimaldab teostada  individuaalseid 
ColorExpressi toonimisüsteem 

kaitseb puitu seestpoolt.
moodustab läbipaistmatu kattekihi, mis 
vetikate ja seente rünnaku eest ning 
ilmastikukindel värv, mis pakub kaitset 
Capadur Color Wetterschutzfarbe on 

disainikontseptsiooni.
võimaldavad realiseerida peaaegu iga 
värvitooni Caparoli 3D-System kaardilt 
kui ligi 90 hoolikalt valitud lasuurset 
Nii klassikalised puidulasuuri värvitoonid 

Capaduri värvikaart
ajaloolistele  hoonetele
Puiduvärvid 

renoveerimiseni.
esialgsest  pinnakatmisest kuni 
toote  ideaalseks vahendiks alates 
pealekandmisomadused teevad selle 
puidupindadele. Lihtsad  
dimensionaalse stabiilsusastmega 
toodet saab kanda erineva 
universaalne. Seda vesialuselist 
Capadur  UniversalLasuriga tõeliselt 
Caparoli puidukaitse on nüüd 
Capadur UniversalLasur



Fassaadivärv

ajalooliste hoonete renoveerimiseks.
Histolith – ideaalne valik vanade ja 

 

kasutamata.
värvide ülekatmiseks nakkekrunti 
kasutada ka murenenud sünteetiliste 
mineraalsetele krohvidele. Seda saab 
saab peale kanda uutele või vanadele 
Silikat koos Sol-Silikat-Fixativ vedeldiga 
Silikaat-dispersioonvärvi Histolith Sol- 
Histolith Sol-Silikat

värvitoonides.
on saadaval mitmetes ajaloolistes
hoonetele on see, et Histolithi linaõlivärv 
Oluliseks omaduseks ajaloolistele 
täielikult puidust ehitatud majadele. 
selle väga heaks valikuks osaliselt või
UV-kindlusega. Kõrge elastsus muudab 
Materjal on väga kõrge ilmastiku- ja 
välja mitte mõõtuhoidvale puidule.
Histolithi linaõlivärv töötati spetsiaalselt
Linaõlivärv

suhtes märkimisväärselt stabiilsem.
teiste silikaatvärvidega kriidistumise 
äärmiselt vastupidav ning on võrreldes 
unikaalne silikaatvärvi süsteem, mis on 
Histolithi tooteseeriasse kuulub 
Silikaatvärvid

ka nende lihtne ülevärvitavus.
pinnakattesüsteemiks. Lisaeeliseks on 
kvaliteediga ja jätkusuutlikuks 
muudavad need ideaalseks, kõrge 
lihtsus ja suurepärane stabiilsus 
ökonoomsed. Nende pealekandmise 
Histolithi tooted on erakordselt 

hoonetele sobivatel traditsioonilistel 
linaõlivärve, mis põhinevad ajaloolistele 
ja terviklikku valikut silikaat-, lubi- ja 
Histolithi tooteseeria pakub unikaalset 

koostistel.

ilmastikukindlusega.
efektiivsusega ja kõrge 
seotud pealekandmise lihtsuse ja 
ja modernsete vajaduste eelised, mis on 
ühendavad endas traditsioonilise lubja 
Histolithi tootesarja lubivärvid ja -pahtlid 
Lubivärvid
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H i s t o l i t h

autentsust.
loomulikena ning õhkavad ajaloolist 
olemasolevate pigmentidega, näivad 
Värvitoonid, mis saavutatakse 
nõudlikemate disainerite vajadustele. 
valmistamiseks, mis vastavad ka kõige 
segada uute värvitoonide 
Pleekimiskindlaid pigmente saab 
kujundusvalikud praktiliselt piiramatud. 
anorgaanilised pigmendid, on 
pigmentidega on olemas ainult mõned 
Kuigi võrreldes orgaaniliste 
Ületamatu värvivalik



Westerwald Brandenburg Dithmarschen Friesland Oldenburg Rotbunt

 
  

        M e l d o r f e r lamell

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassaaditellised

väljanägemise.
säilitama traditsioonilise tellismüüritise
isolatsioonvahendeid kohtades, kus peab 
kasutada ka kaasaaegseid väliseid 
viimistluskatteks. Nad võimaldavad 
liitsüsteemides ideaalseks 
kerged,siis on nad soojusisolatsiooni 
liivakivi on äärmiselt õhukesed ja 
Meldorferi tootesarja fassaaditellised ja 
struktuurkrohvi ja puiduga. Kuna 
ning osalise kattematerjalina koos 
ajalooliste fassaadide renoveerimiseni 
kasutusaladele, alates uusehitistest kuni 
kujunduslahendusi kõige erinevamatele 
tootesari valmistada keerulisi 
formaadi abil võimaldab Meldorferi 
Kaheteistkümne värvitooni ja kahe 

müüritise loomulik välimus.
erinevate värvitoonide abil traditsioonilise 
saavutatakse nende üksikute elementide 
toormaterjalist. Selle tulemusena 
valmistatakse käsitsi kõrge kvaliteediga 
Meldorferi tootesarja fassaaditelliseid 

tellismüüritist.
fassaaditelliste põhiolemus, need imiteerivad välisilmelt 
Stiilsed ja naturaalsed: see on Meldorferi tootesarja 



Antique JuistMecklenburg Sylt Off-whiteHamburg

t e l l i s e d
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ühtlase müüritise välimuse.
nurgatellised aitavad luua 
Meldorfer tootesarja fassaadi 

ja kollase varjundi kombinatsioonis.
väljanägemine saavutatakse halli, punase 
Meldorferi tootesarja liivakivi loomulik 



silmatorkavaid kujundusideid.
Capapori tootevaliku abil saab realiseerida isegi ebatavalisi või 
Originaalilähedane restaureerimine või modernsed aktsendid – 

C a p a p o ri

reproduktsioone.
arhitektuurseid ornamente ja ajaloolisi 
tellimusele  fassaadielemente, 
valmistame vastavalt individuaal-
Kui otsid midagi täiesti ebatavalist, siis 
soojusisolatsiooni liitsüsteemidele.
neid elemente  paigaldada ka 
Kuna profiilid on väga  kerged, siis saab 
struktuurkrohvide või  fassaaditellistega. 
ideaalselt kasutamiseks koos 
Capapori fassaadiprofiilid sobivad 

aitavad luua  atraktiivse välisilme.
välimuse – Capapori fassaadiprofiilid 
modernsele  fassaadile ainulaadse 
restaureerimisega või annate 
Kas tegelete ajaloolise hoone 

Põhiplokid ja -konsoolid

Raamprofiilid

35 x 115

A

40 x 145

B

35 x 130

C

30 x 70

D

35 x 115

E

35 x 85

F

25 x 135

G

33 x 133

H

40 x 152

I

34 x 133

J

31 x 70

K

28 x 72

L

Fassaadiprofiilid ja raidkividekoorid



fassa a d i p r o f i i l i d

 

F 20 x 400 x 330

E 20 x 470 x 330

D 30 x 400 x 330

C 30 x 470 x 330

B 40 x 400 x 330

A 40 x 470 x 330

Eendelemendid

70 x 140

A

70 x 130

B

70 x 130

C

50 x 130

D

81 x 155

E

60 x 141

F

65 x 70

G

70 x 155

H

58 x 78

I
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arhitektuuri aktsente.
Capapori profiilid loovad elegantseid 

Räästa ja aknalaua profiilid



 

 

K i v i s t  s o k l i 

paneele on aluspinnale lihtne liimida.
ning suurendab ka stabiilsust, kuna 
kaalu kokkuhoidu (võrreldes täiskiviga)
meetod võimaldab saavutada kuni 60% 
betoonalustega. Selline mitmekihiline 
protsessi käigus kergete
spetsiaalselt arendatud tootmis-
Õhukesed kivipaneelid liimitakse 

kulukat hooldust.
hea väljanägemisega ning ei vaja 
puhastatavad. Seega on plaadid kaua 
väga tugevad ning ka kergesti 
on need suuremõõdulised kivipaneelid 
olevatele mineraalsetele aluspindadele, 
SILSiga või paigaldatud olemas-
kerged ja tugevad. Kombineeritud 
seinasoklitele ja sammastele on 
Lithodecori kivimoodulid 

kuldne-kollane, teraline
Graniit,

valge-hall, teraline
Graniit,

roosa-hall, pruunikas
Graniit,

punane-must, teraline
Graniit,

muaree
Graniit,sügavmust, 

Kivimoodulid seinasoklitele ja sammastele

Lithodecori kivimoodulid soklitele ja sammastele
Eksklusiivsed ja ajatud ning ka väga vastupidavad 



 
  

mo o d u l i d
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sobivad karniisielemendid.
elementide tootesarja täiendavad 
Arhitektuurselt ühtsete kujundus-

vertikaalse paigutusega.
või nihkega mustrisse, horisontaalse või 
suurtena. Paneele saab paigutada otse 
vuukidele paistavad pinnad väga 
suuruste paneelidega. Tänu väikestele 
realiseeritavad kuni 1200 x 1600 mm 
Huvitavad kujunduslahendused on 

must-roheline, fossiil
Lubjakivi,

helebeež, marmormuster
Lubjakivi,

hall, peen
Liivakivi,

kollane, vöödiline
  Liivakivi,

punane, vöödiline
Liivakivi, 



Kujundus

väga suur mõju.
struktuuriga  on valitud värvil hoone atraktiivsusele 
Koos arhitektuurilise lahenduse ja materjalide  

värvitoon.
struktuur, seda tumedam paistab 
väljanägemist – mida jämedakoelisem on 
struktuur mõjutab samuti värvitooni 
väljenduvad värvinüansid. Materjali 
suurem on värvitud pind, seda enam 
vahelistele proportsioonidele. Mida 
Tähelepanu peab pöörama värvitud alade 

abistada orienteerumisel.
suurendada hoone kontuure ning 
meeldejääv. Värvikujundus võib 
määrab aktsendid ning on väga 
pealispinnaga. Värv tekitab emotsioone,
vormi ning see on alati seotud 
Värv mõjutab arhitektuuridisaini ulatust ja 
määratletud olema.
Arhitektuuris peavad värvid täpselt

kujundusega seotud küsimustele.
teenustega lahenduse kõikidele 
ColorDesignStudio professionaalsete 
värvikollektsiooniga ja 
Caparol pakub koos oma

usalduse.
fassaadivärvide valiku maksimaalse 
A1 värvikaardil näidatud värvitoonid 
kvaliteettoodetega  tagavad FASSADE 
tehnoloogial valmistatud 
Koos Caparoli nano-kvarts-võrk 

ideaalseks lahenduseks fassaadidele.
valguskindluse ning on seetõttu 
neid värvitoone, mis tagavad kõrge 
värvikollektsioonil. See hõlmab ainult 
See värvikaart põhineb 3D-System plusi 
Uus FASSADE A1 värvikaart

V ä r v i k u j u ndus
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purpurpunase varjundina.
halli valikuna ja trendika roosa ja 
modernse punase/oranži valikuna, nelja 
harmoniseeritud värviperekonda 
elavate toonideni. Värvivalikus on 14 
variatsioone kuni läikiva viimistluse 
värvitoone ja mitmeid valguse 
järjestuses pakub äärmiselt õrnu 
1350 värvitooni valik täpses astmelises 

arhitektuurseks kujundamiseks.
spetsiaalselt fassaadide ja siseruumide 
See värvikaart on välja töötatud 
3D-System plus

määratud kindlale struktuurielemendile.
kombinatsiooni, millest igaüks on 
3D-System plusi viite värvi-
pinnakatetele. Iga kaart sisaldab 
värvivalikut arhitektuursetele 
See praktiline kollektsioon sisaldab 210 
3D CONCEPT

 
 

 
 
  

siseruume.
oma kujundatud taustaga virtuaalseid 
Programm võimaldab klientidel luua 
paljude olemasolevate näidiste hulgast.
kujunduse realistliku joonise aluse 
siseruumide fotosid või valida oma 
saavad kasutada ka oma fassaadide ja 
oma värvikujunduste loomiseks. Kliendid 
spetsiaalselt välja töötatud klientidele 
visualiseerimisprogramm, mis on 

 

 
ColorDesignStudio kohta leiate 
Lisateavet Caparoli 

heledamat varjundit.
pakkudes igaühes neist põhitooni ja 6 
sisaldab 26 värvitooni perekonda, 
värvitoonide valik. CaparolColor värvikaart 
Erakordselt rikkalik kordumatute 
CaparolColor

SPECTRUM 5.0 on innovaatiline
SPECTRUM 5.0

küsige meie esindajatelt.



Professionaalide ehitusvärvid

Tallinna pood

Kadaka pood

Pärnu pood
Tartu pood

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91
www.caparol.de

Tootmine

DAW SE
Roßdörfer Str. 50 
D-64372 Ober-Ramstadt

DAW SE
Werk Fürstenwalde 
D-15517 Fürstenwalde

DAW SE
Werk Köthen 
D-06366 Köthen

DAW SE
Werk Nerchau 
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“ 
RU-170039 Twer

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender 
D-25704 Nindorf

DAW SE
Werk Hirschberg 
D-69493 Hirschberg- 
Großsachsen

DAW France S.A.R.L. 
F-80440 Boves

DAW Italia
GmbH & Co KG 
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie 
Gesellschaft m.b.H. 
A-4320 Perg

Capatect 
Baustoffindustrie GmbH 
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB 
S-40013 Göteborg

DAW (Guangzhou) Ltd. 
511356 Guangzhou 
P.R. China

DAW BENTA ROMANIA 
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de 
Mures  – Jud. Mures

DAW SE
Geschäftsbereich Lithodecor 
D-08491 Netzschkau 

IP „Diskom“ 
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o. 
Zaklad Produkcyjny w Z· 
lobnicy 
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH 
UA-52460 Wasyliwka

OOO „DAW Malino“ 
RU-142850 Malino

Caparol Paints LLC 
Dubai • U.A.E.

Turustus

DAW Belgium bvba/sprl 
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L. 
E-08450 Llinars del Vallès 
(BCN)

DAW Schweiz AG 
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft. 
H-1108 Budapest

DAW Coatings Nederland 
B.V. NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o. 
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o. 
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o. 
SK-82108 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke 
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Cesky Caparol s.r.o. 
CZ-37001 
Ceské Budejovice

Caparol d.o.o. 
HR-10431 Sv. Nedelja- 
Zagreb

CAPAROL d.o.o. 
SI-1218 Komenda

DAW BENTA BULGARIA 
Eood 
BG-1839 Sofia

DAW BENTA MOL SRL 
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH Lacke 
und Farben 
D-12439 Berlin

OOO „DAW RUSSLAND“ 
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA 
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA DAW BALTICA 
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“ 
LT-02244 Vilnius

IP „Diskom“ 
BY-220116 Minsk

DAW (Suzhou) Ltd. 
215400 Taicang, Jiangsu 
P.R. China

Caparol Georgia GmbH 
GE-0109 Tbilisi

Litsentsid

BETEK Boya ve Kimya 
Sanayi A.S.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin 
Industries Mfg. Co. 
(HAWILUX) 
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Müügipartnerid

SEFRA Farben- und 
Tapetenvertrieb 
Gesellschaft m.b.H. 
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL 
L-3364 Leudelange

Rockidan as 
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E. 
GR-106 82 Athens

E-mail: parnu.pk@daw.ee
Telefon: +372 5308 0091
80010 Pärnu
Pae 4
Pärnu pood

E-mail: tartu.pk@daw.ee
Telefon: +372 5300 5511 
50110 Tartu
Aardla 27
Tartu pood

E-mail: kadaka.pk@daw.ee
Telefon: +372 5301 0602
10621 Tallinn
Kadaka tee 36
Kadaka pood

E-mail: tallinn.pk@daw.ee
Telefon: +372 5300 1010
75312 Harjumaa
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
Läike pood

Caparoli Profikeskused

info@daw.ee
Telefon +372 600 0690 
Klienditeeninduskeskus
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