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Caparoli kattematerjalid ja dekoratiivsed süsteemid põrandatele

FloorColor plus

Põrandate uus
kütkestav värviküllus

Tere tulemast FloorColor plus maailma! Veenduge oma silmaga,
kui värvilised, pilkupüüdvad, mitmekesised ja vastupidavad võivad
olla põrandakatted.
FloorColor plus kujutab endast põrandate kujundamiseks mõeldud Caparoli
värvikaartide laia valikut, kusjuures värviharmooniad ja -toonid on üksteisega
suurepärases kooskõlas. Sellest brošüürist leiate valiku FloorColor plusi
olulisematest dekoratiivsetest kollektsioonidest.
Tundke rõõmu värvitoonide rikkusest, mida on võimalik saavutada Caparoli
erinevate toodete ja süsteemidega. Kas tavalise värvi või suurte pindade
epokatete toonimiseks: kaunite värvitoonide hulgast leiate alati meelepärase.
Siinkohal juhime tähelepanu trendikatele valgetele värvitoonidele, mis on
tänapäeva arhitektuuris väga populaarsed. Erilist tähelepanu on pööratud ka
kolmele dekoratiivsele põrandaviimistlussüsteemile: Disboxid ArteFloor,
Disboxid MultiColor ja StoneColor. Nende süsteemidega saab kujundada väga
kvaliteetseid ja atraktiivseid põrandapindasid. Nimetatud kolme süsteemi
värvitoonid on jaotatud temaatiliselt kolme gruppi: Classic, Nature ja Trend – et
ülevaade oleks veelgi selgem.
FloorColor plusi võimalik kasutusala on väga lai. See võimaldab huvitaval viisil
kujundada nii eraruumide nagu eluruumid, pesuköögid, garaažid, hobiruumid ja
rõdud kui ka robustsete tööstus- ja ametiruumide põrandaid, aga samuti
kaupluste, lobbyde ja fuajeede väga nõudlikke põrandapindasid. Lisaks
põrandapinna üldisele katmisele saab erinevaid piirkondi optiliselt esile tõsta, nt
värvisaarekeste või orienteerumisabidena.
Heitke pilk sellesse brošüüri ja laske end kanda värviliste põrandate
kütkestavasse maailma!
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Brošüüri fotodel kujutatud värvitoonid on saadud trükimeetodil, seepärast võib esineda väikseid kõrvalekaldeid
originaalvärvitoonidest. Värvitoone võivad mõjutada ka aluspinna liik ja struktuur, samuti keskkond ja valgustingimused.
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Böden farbig-variabel gestalten

Põrandate eriilmeline kujundamine
Color-Chipsi abil
Pilkupüüdev kujundus lisab põrandale värskust. Color-Chipsi värvihelveste
puistamisega ühevärvilistele põrandaviimistlusmaterjalidele saate
tulemuseks palju huvitavaid kujundusi, mis muudavad põrandad veelgi
kaunimaks – näiteks uute sätendavate hõbedaste ja kuldsete helveste abil.
Color-Chips värvihelveste kasutamise üheks eeliseks on nende lihtne ja
turvaline pealekandmine.
Color-Chips’e saab ideaalselt sobitada Caparoli standardvärvitoonide,
värviperekondade ja uue valge-sarjaga Aletsch. Värviperekondade jaoks on
saadaval eraldi Color-Chips’id, mis sobituvad väga hästi vastava seeria
toonidega. Rohkesti kujundusvõimalusi tekib erinevate helbevärvide
segamisega. Olenevalt valitud värvist on sel viisil võimalikud atraktiivsed toontoonis, kontrastsed või tagasihoidlikud kombinatsioonid. Color-Chips muudab
iga põranda elavamaks, asugu ta kas sise- või välistingimustes!
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Värviline: Color-Chips värvihelbed elavdavad ühevärvilist põrandat nii tagasihoidlikul kui ka kontrastsel viisil.

FloorColor plus | Color-Chips
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Passende Farben von intensiv bis dezent

Mitmekülgsed värviharmooniad
intensiivsest tagasihoidlikuni

Kuus värviperekonda Murano, Atlas, Sierra, Levante, Biscaya ja Trentino
pakuvad hea ja ülevaatliku valiku üksteisega harmoneeruvatest
värvidest. Olgu need kas säravad värvid või hallika, punaka, ookri,
sinaka või roheka tagasihoidlikud toonid: iga väljavalitud
värviperekonna värvi juurde leiab igale maitsele sobivad Color-Chipsi
värvihelbed:
Murano: kaheksa elavat, tugevalt küllastunud värvitooni koos siia sobivate
neljas toonis intensiivset värvi helvestega.
Atlas: kuus külm-elegantset halli värvitooni kuni valgeni välja, koos kolme
sobiliku helbetooniga.
Sierra, Levante, Biscaya, Trentino: üksteisega kooskõlastatud punased,
ookrikarva, sinised ja rohekad värvitoonid. Need neli värviperekonda koosnevad
kahest mittevärvilisest ja kuuest värvilisest nüansist. Neid täiendavad kaks
harmoonilist nendega sobitatud helbetooni: heledamad helbed on sobitatud
tumedamate, tumedad helbed heledamate värvitoonidega.
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Laialilaotatuna: kuue värviperekonna abil saab luua erinevaid kujundusi.

FloorColor plus | Värvitooni perekonnad
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Dekorative Böden ganz in Weiß

Dekoratiivsed täiesti valged
põrandad
Klassikalised valged värvitoonid on trendikad ka põrandate kujundamisel.
Valge sari Aletsch oma kokku seitsme varjundiga täidab isegi kõige
erakordsemaid arhitektuurilisi nõudmisi. Toonidel nagu soe valge, jahe
valge või looduslik valge on kaunis, klassikaliselt kaasaegne sära ja nad on
mitmeti kasutatavad – näiteks eluruumides, fuajeedes, näituse- või
bürooruumides.
Need toonid toovad ruumi interjööri alati intensiivselt esile – nii näiteks on
tugevavärviline tugitool valgel põrandal hästi nähtav ja püüab pilke.
Eriline pluss: koos mitmeid tunnustusi saanud, minimeeritud emissiooni ja
kahjulike ainete suhtes Saksamaa tehnoülevaatusorganisatsioonide liidu (TÜV)
testitud ja kontrollitud tootega Disbopur 459 PU-AquaColor saab põrandad
muuta UV-stabiilseks – see on oluline põrandapindade puhul, millele langeb
palju valgust.

Premeeritud: Caparoli põrandakattele Disbopur 459 PU-AquaColor omistati Hannoveris
toimunud erialamessil Domotex/Contractworld innovatsioonipreemia „Arhitektuur ja põrand“.
Messil Material Vision 2009 määrati Saksa ehitustoodete terviseohutuse komitee (AgBB) poolt
kontrollitud tootele tunnustus „Design Plus“.
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Ton-in-Ton bis dezent

Efektsed katted
nõudlikele siseruumidele

Olgu tagasihoidlikud toon-toonis või kontrastsed värvikombinatsioonid:
Disboxid ArteFloor-System jätab loomingulisusele palju mänguruumi.

Disboxid ArteFloor-System võimaldab värvilisele põrandakattele erinevat tooni
klassikaliste lasuurvärvidega kujundada orgaaniliselt mõjuvaid, väga
individuaalseid pindu. Lasuurvärvi kasutamine muudab aga iga põranda
ainulaadseks.
Tänu aluspinna- ja lasuurvärvitoonide erinevatele kombineerimisvõimalustele
saab luua dekoratiivseid pindu. Disboxid ArteFloori erilisus tuleb eriti hästi esile
fuajeedes, näituseruumides ja nõudlikel müügipindadel. Selle põrandakatte särast
võidavad ka muuseumid, kunstisaalid ja galeriid.
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Mitmekihiline: Disboxid ArteFloor-System loob põrandapinnale individuaalseid ja efektseid meeleolusid.

FloorColor plus | Disboxid ArteFloor-System
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Hochwertig, anspruchsvoll und immer individuell

Stiilse väljanägemisega
paljukäidavatele põrandatele

Disboxid MultiColor-System seob Caparoli põrandakatete kõrge
kasutusväärtuse poleeritud kiviplaatide esteetikaga.
See värvimõju saadakse Disboxid 957 MultiColor-Chips värvihelmestega. Sellised
põrandad on niisama efektsed nagu mitmevärvilised ja kaunilt säravad
kallihinnalised pinnad. Saadaval olevad kümme klassikalist, kuus looduskivi tooni ja
neli trenditooni jätavad rohkelt võimalusi esinduslike siseruumide, aga ka rõdude,
terasside ja lehtlate põrandate kujundamiseks.
Uus: Kõiki Disboxid MultiColor-System’i värvitoone saab lisaks ka kulla- ja
hõbedasäraga stiilselt väärindada.
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Läikiv: Disboxid MultiColor-System’i pinnad näivad kauni poleeritud kiviplaatpõrandana.

FloorColor plus | Disboxid MultiColor-System
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Nüansirikkalt värviline,
olemuselt tugev

Disboxid StoneColor-System annab tagasihoidliku värvitooni ja mati
pealispinnaga paljukasutatud põrandatele pilkupüüdvalt atraktiivse välimuse.

Selline pealispind saavutatakse tavapärase pinnakatte ja ebahariliku
puistematerjali, värvilise kiltkivikillustiku, kombineerimisel. Plaadikujulised
laastud „upuvad“ pealispinda nii, et tekib looduskivi-optika. Kattematerjali
tehnilised omaduse jäävad samaks, kuid pealispind muutub lisaks ka
libisemiskindlaks ja värvirõõmsaks. Vaatamata jämedakoelisele struktuurile on
materjal kergesti puhastatav. Saadaolevad kolm klassikalist, kaks looduskivi
tooni ja kaks trenditooni pakuvad rohkelt võimalusi põrandate robustses laadis
kujundamiseks, paiknegu need kus iganes, alates rõdude, turgude ja kaupluste
põrandatest kuni tehasepõrandateni välja.
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Struktureeritud: Disboxid StoneColor-System vaimustab oma loodusliku ja kauni pealispinnaga.

FloorColor plus | Disboxid StoneColor-System
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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
Tallinna pood
Kadaka pood

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

Pärnu pood

DAW SE
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde
Tartu pood

DAW SE
Werk Köthen
D-06366 Köthen

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Tallinna pood
Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Telefon: +372 5300 1010
E-mail: tallinn.pk@daw.ee
Kadaka pood
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 5301 0602
E-mail: kadaka.pk@daw.ee
Tartu pood
Aardla 27
50110 Tartu
Telefon: +372 5300 5511 Email: tartu.pk@daw.ee
Pärnu pood
Pae 4
80010 Pärnu
Telefon: +372 5308 0091
E-mail: parnu.pk@daw.ee

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zaklad Produkcyjny w Z·
lobnicy
PL-97-410 Kleszczów
CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

DAW SE
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

Caparoli Profikeskused

IP „Diskom“
BY-224025 Brest

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf
DAW SE
Werk Hirschberg
D-69493 HirschbergGroßsachsen

Caparol Paints LLC
Dubai • U.A.E.

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

Turustus

IP „Diskom“
BY-220116 Minsk

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder
Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

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

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

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa
SIA DAW BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

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

OOO „DAW RUSSLAND“
RU-125493 Moskau

OOO „DAW Malino“
RU-142850 Malino

DAW Schweiz AG
CH-8606 Nänikon

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

LACUFA GmbH Lacke
und Farben
D-12439 Berlin

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. NedeljaZagreb

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

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda
DAW BENTA BULGARIA
Eood
BG-1839 Sofia
DAW BENTA MOL SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

Klienditeeninduskeskus
Telefon +372 600 0690
Faks +372 600 0691
info@daw.ee
Info- ja koolituskeskus
Telefon +372 600 0699
Faks +372 600 0691
koolitus@caparol.ee
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