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Sprendimai, kaip apšiltinti ir apipavidalinti naudojant sistemas „Caparol-System“

Kokybės standartas
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Autentiškos išvaizdos klinkeriniai

fasadai ir energijos taupymas

Šiaurinėje Vokietijos dalyje jau daugiau kaip 30 metų tradiciškai rankomis 
gaminamas produktas, suteikiantis pastatams išskirtinį vaizdą – tai apdailos plytelės 
„Meldorfer® Flachverblender“. Šios apdailos plytelės statybų savininkams, architektams, 
miesto atnaujinimo specialistams ir paminklosaugininkams atveria daug galimybių. Miestai 
išlaiko savitą vaizdą, charakterį, fasadai gali būti naujai apipavidalinami efektingai ir stilingai.

Visų pirma, pastatams atnaujinti skirtos natūralaus klinkerio vaizdo apdailos plytelės 
„Meldorfer® Flachverblender“ – puikus ekonominis sprendimas. Svarbus ir mineralinis jų 
pobūdis. Kartu su išorinėmis sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis šios plytelės 
padeda taupyti energiją ir tausoti išteklius – tai išties naudinga. Ir ne tik mūsų aplinkai.

 „Capatect-Ceratherm-System“ yra ir puikus išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
partneris, suteikiantis jai klinkerio vaizdą. Produktas tiekiamas dviejų variantų: sunkiai degus 
arba nedegus. Keraminiai dengiamieji sluoksniai (klinkerio juostelės – supjaustytos 
pilnavidurės jo plytos) teikia įvairių apipavidalinimo galimybių.
Apdailos plyteles „Meldorfer® Flachverblender“ ir sistemas „Capatect-Ceratherm-System“ 
kuria ir gamina firmų grupė „DAW“, tradicinė šeimos įmonė, gaminanti dažus, tarp jų ir 
emalinius, laką, tinką, dažyves, taip pat produktus, skirtus statinių apsaugai ir 
termoizoliacijai. Kaip didžiausia Vokietijos statybinių dažų gamintoja, įmonė  „DAW“ nuo 
įkūrimo pradžios – 1895 m. – labai sėkmingai kuria sprendimus, kurių tikslas – 
apipavidalinti pastatus ir išlaikyti jų vertę.

Šiame kataloge pateikiami du puikūs sistemos „Caparol-System“ sprendimai, skirti 
klinkeriniams fasadams. Linkime patirti daug malonių akimirkų!

Dr. Klausas Murjahnas

„DAW“ vykdomasis direktorius

Dr. Ralfas Murjahnas

„DAW“ valdybos pirmininkas
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„Meldorfer® Flachverblender“

Įvairiapusiški, autentiški, rankų darbo

Mineraliniai, tvirti, ilgaamžiai 

Atnaujinti energetiškai efektyviai – tai lengva 

Kombinuoti fasadai

Paminklų apsauga

Pavyzdiniai objektai

Pramoniniai statiniai

„Meldorfer®“ – interjerui

„Capatect-Ceratherm-System“

Individualūs, išskirtiniai, natūralūs 

Daugiabučiai pastatai

Turinys
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®
Meldorfer  Flachverblender



7

Meldorfer® Flachverblender

„Meldorfer® Flachverblender“ siūlo
puikų ekonomišką fasadų
apipavidalinimo būdą.
Klinkerių ir natūralaus
akmens vaizdo.
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Apdailos plytelės 
kiekvienam fasadui suteikia stilingą išvaizdą. 
Rankų darbo, pagamintos iš kokybiškų žaliavų, jos 
kuria tradicinį klinkerio vaizdą ir kartu su išorine 
termoizoliacine sistema teikia namui naujausio 
lygmens energetinį efektyvumą.

Palyginti su blokeliais ir apvadinėmis juostelėmis, 
apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“  
yra ypač ekonomiškos. Visi sistemos komponentai 
yra kruopščiai suderinti ir garantuoja aukščiausio 
lygmens saugumą.

Įvairiapusiškos

„Meldorfer® Flachverblender“ 

Dėl begalės galimybių apdailos plytelės idealiai tinka 
šiuolaikiniams fasadams apipavidalinti. Jas galima 
naudoti visur, kur siekiama sukurti klinkerio efektą.

Nesvarbu, ar tai privatus namas, gyvenvietė, 
pramonės pastatas ar paminklas, – visada galima 
įgyvendinti pačius reikliausius sprendimus. Šios 
apdailos plytelės puikiai tinka ne tik bendrai aplinkai 
kurti, bet taip pat ir pavieniams pastatams atnaujinti.

Kokybę garantuoja tradicija
Dauguma apdailos plytelių „Meldorfer®
Flachverblender“  gaminamos rankomis.

Autentiškos

Rankų darbo

Apdailos plytelių praktiškai negalima atskirti nuo 
degto klinkerio. Dėl gausybės galimų jų atspalvių ir 
paviršių kiekvieną fasadą galima rekonstruoti 
išsaugant autentiškumą – taip pat ir visiškai 
užpildant siūles. Galima pagaminti beveik bet kokio 
formato, sukurti beveik bet kokio atspalvio apdailos 
plyteles, nenukrypstant nuo natūralaus vaizdo. 
Ypatingus atspalvius galima užsakyti paviršiams nuo 
50 kvadratinių metrų. Plytelės „Meldorfer® 
Flachverblender“ ir patalpoms suteikia amžinai 
elegantišką, charakteringą akcentą.

Jau pati gamyba garantuoja kokybę: plytelės 
„Meldorfer® Flachverblender“ daugiau kaip 30 metų 
rankomis gaminamos Meldorfo manufaktūroje 
Šlėzvige-Holšteine. Tai reikalauja didelės patirties ir 
subtilumo. Nekintanti „pagaminta Vokietijoje“ 
kokybė – tai aukšto standarto rezultatas. Apdailos 
plyteles „Meldorfer® Flachverblender“ gamina 
specialios mašinos. Bet individualiai apipavidalinti 
paviršių ir subtiliai jį nušlifuoti –  profesionalių 
meistrų rankų darbas.

Meldorfer® Flachverblender
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Mineralinės, saugios, ilgaamžės

Apdailos plytelės 
siejamos su aplinką tausojančia statyba, jos 
užtikrina ilgalaikę kokybę.

Mineralinės

Atsparios

„Meldorfer® Flachverblender“  

Apdailos plytelės 
sukuria mineralinio pobūdžio, aukštos kokybės 
klinkerio vaizdą.

Apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“ yra 
labai atsparios išorės veiksniams – tai plytelių 
atsparumo gairės. Vėjas, oras, temperatūros 
svyravimai arba mechaniniai veiksniai, sukelti 
gyventojų ir praeivių, neveikia apdailos plytelių – jos 
išlieka tvirtos.

„Meldorfer® Flachverblender“ 

Dar vienas pliusas: šių plytelių nereikia atnaujinti 
dažais, kaip kad tinkuotų fasadų, kuriuos, nelygu 
naudotos medžiagos, reikia perdažyti jau po kelerių 
metų.

Esama daugybės įrodymų, kad apdailos plytelių 
„Meldorfer® Flachverblender“ ilgaamžiškumas siekia 
20 ir daugiau metų. Objektai išlaiko natūralų vaizdą –  
net ir kritinės jų vietos, pavyzdžiui, siūlės, išlieka 
techniškai nepriekaištingos. Statybų savininkai jau 
kelis dešimtmečius džiaugiasi milijonu kvadratinių 
metrų, išklotų apdailos plytelėmis, ilgaamžiškumu.

Ilgaamžės

„Meldorfer® Flachverblender"
gaminamos iš aukšos kokybės
mineralinių žaliavų.
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Meldorfer® Flachverblender
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Modernizuoti taupant

Taupyti energiją, kylant naftos ir dujų kainoms, 
kaip niekada svarbu: daugiau kaip 75% 
privačiuose namuose sunaudojamos energijos 
skiriama pastatams šildyti.

Tai reiškia: sutaupyti pinigų, investuoti į ateitį ir 
įgyvendinti įstatymų potvarkius bei klimato 
apsaugos tikslus, numatytus energijos taupymo 
įstatymų. Apšiltinus fasadus apdailos plytelėmis 
„Meldorfer® Flachverblender“, sutaupoma iki 40% 
šildymo išlaidų.

Apdailos plytelių „Meldorfer® Flachverblender“ slėgis 
2– 5–6 kg/m , todėl jas galima kloti tiesiai ant 

armuotos izoliacinės plokštės. Nei pernelyg pakinta 
namo statika, nei pernelyg padidėja mūro skersmuo, 
todėl apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“ 
yra išties įdomi alternatyva įprastinėms sunkioms 
išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms 
iš izoliacinės medžiagos ir tinko.

Vietovėse, kur klinkeris yra kraštovaizdžio dalis, 
izoliuoti fasadus apdailos plytelėmis „Meldorfer® 
Flachverblender“ – geriausias pasirinkimas. Jas 
galima kloti ir ant termoizoliacinio pagrindo: 
nesvarbu, ar tai standartinės, ar individualiai 
pagamintos apdailos plytelės „Meldorfer® 
Flachverblender“, – galima įgyvendinti bet kokius su 
apipavidalinimu susijusius norus ir dar sutaupyti 
energijos.

Sudėtinės termoizoliacinės
„Meldorfer®“ sistemos sandara:

Nauja arba sena siena.
Klijai (priklausomai nuo pagrindo savybių
ir įstatymų potvarkių, reikia tvirtinti
smeigėmis ir (arba) profiliais).
Fasadinė termoizoliacinė plokštė
„Capatect-Dalmatiner-Fassadendämmplatte“.
Armavimo sluoksnis.
Klijuojamasis ir siūlių skiedinys
„Meldorfer® Ansatzmörtel“. 
Apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“.

1
2

3

4
5
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Meldorfer® Flachverblender



Apdailos plyteles 
įdomūs akcentai – taip net didesniems pastatams, pvz., nuomojamosioms 
gyvenamosioms patalpoms, suteikiamas savitas, individualus charakteris. 
Naudojant apdailos plyteles  „Meldorfer® Flachverblender“, atsižvelgiant į 
sistemos „Meldorfer® System“ formų ir spalvų įvairovę galima įgyvendinti 
bet kokią apipavidalinimo idėją – sukurti konkrečius norimus raštus.

Kombinuoti fasadai didina pastato patrauklumą – nuomininkai labiau linkę 
išsinuomoti butą būtent tokiame name. Be to, apdailos plytelėmis išklotos 
didelių pastatų fasado dalys yra ekonomiškai puiki alternatyva visam 
apdailos plytelėmis išklotam fasadui, nes taip patiriama mažiau išlaidų. 
Pavyzdinga ir efektyvi termoizoliacija labai sumažina šildymo sąnaudas ir 
kenksmingų medžiagų, išskiriamų į aplinką, kiekį. Tokia „revalvacija“ 
pasiteisina dvigubai ar netgi trigubai.

Marienhogas, Kvikbornas
Adlerhorst Baugenossenschaft, Norderštetas
ypatinga (1182/2)

„Meldorfer® Flachverblender“ klojant dalimis, galimi 

Objektas: 
Statybos savininkas: 
Spalva: 

14

Sumažinti išlaidas –

Patrauklus vaizdas
Kontrastingas tinko ir klinkerio žaismas leidžia kurti daugybę neįprastų fasado 
detalių, susiliejančių į individualų bendrą vaizdą. Kombinuoti fasadai išties 
saviti ir patrauklūs.
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Meldorfer® Flachverblender | Kombinuotas fasadas



16



17

Hamburgo Barmbeko mikrorajone esantis 100 ha gyvenamasis kvartalas 
„Dulsberg-Nord“ yra 20 a. trečiojo dešimtmečio architektūrinio 
modernizmo pavyzdys. 549 butai, apie 25 000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto ir 26 000 fasadų ploto – skaičiai įspūdingi. Ir visa tai turi 
būti atnaujinta išsaugant aplinką ir naudojant „Meldorfer® Flachverblender“ 
apdailos plyteles. Jas derinant kartu su veiksminga termoizoliacine sistema 
„Meldorfer® Flachverblender“, ne tik sutaupoma energijos, grožimasi 
nuostabios apdailos mūru – mėgaujamasi ir gerai apgalvotais techniniais 
detalių sąskambiais: išsikišusiomis ilgainių eilėmis, grioveliais ties kampais 
arba stipriai nuožulniomis palangėmis. Išlaikytas tradicinis fasado vaizdas 
saugo miestų statybos ir gyvenamojo komplekso architektoninę kokybę 
tolimai ateičiai.

gyvenamasis kvartalas „Dulsber-Nord“, Hamburgas
SAGA GWG, Hamburgas
ITW dip. inž. Zietz GmbH, Hamburgas
ypatinga (0757/4)

Objektas: 
Statybos savininkas: 
Projektas: 
Spalva: 

Aplinkos apsauga
Puikiai atnaujinta  1920 metų Hamburgo gyvenamojo namo išorė (pastatas: 
„Fritz Schumacher“ ): „Meldorfer® Flachverblender“ tradicinės raudonos spalvos 
apdailos mūras.

Meldorfer® Flachverblender | Paminklosaugos objektai
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Liūtims atsparus klinkeris ant išorinės
sudėtinės termoizoliacinės sistemos:
pavyzdinis fasadas

Visuomeninių pastatų, pvz., mokyklų arba vaikų 
darželių, fasadams dažniausiai keliami didesni 
reikalavimai, nes šių pastatų išorė yra veikiama 
didelės mechaninės apkrovos.

Šiai Oiteno pradinei mokyklai reikėjo sprendimo, 
įgalinančio susieti prie vietos aplinkos derantį 
klinkerio vaizdą ir liūtims atsparią išorinę sudėtinę 
termoizoliacinę sistemą.
Atsakingieji  asmenys  pasirinko  apdailos  plyteles
„Meldorfer®  Flachverblender“  ir  įmonės  „Caparol“ 
termoizoliacines  medžiagas  „Edition Carbon“.

Plytelės „Meldorfer® Flachverblender“ sukuria puikų 

klinkerio vaizdą – jis nesiskiria nuo klinkerio plytų. 
Pasirinktoji spalva („Hamburg“) priklauso „Meldorfer“ 
siūlomam spalvų standartui ir už gerą kokybę 
mokama gera kaina.

Apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“ buvo 
klotos ant išorinės sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos „Edition Carbon“. Ji yra nepaprastai atspari 
liūtims, patvari net ir stipriai apkrovų veikiamose 
cokolio ir įėjimo zonose.

Nepaprastas atsparumas apkrovoms gaunamas 
naudojant priemonę „Carbon“: karbonu sustiprintu 
glaistu – net ir ploniausiu sluoksniu – padengtas 
paviršius yra ypač atsparus.
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Meldorfer® Flachverblender | Švietimo įstaigos

Plikomis rankomis nepaimsi

Objektas: 
Statybų savininkas:  
Spalva: 

Su „Carbon“ ir 
„Meldorfer® Flachverblender“ mokyklos pastato cokolis 
puikiai ištveria net juodžiausias dienas.

Išorinė sudėtinė termoizoliacinė sistema „Edition 
Carbon“ išlaiko ne tik mechanines apkrovas, bet ir 
sutaupo iki 50% šildymo išlaidų – ir taip kiekvienais 
mokslo metais! Jos patvarumas leidžia tausoti 
aplinką, išsaugoti vertingus išteklius ir mėgautis 
tradiciniu klinkerio vaizdu.

pradinė mokykla, Oitenas
Oiteno bendruomenė
„Hamburg“

termoizoliacija apdailos plytelėmis 

Išorinės sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos „Carbon“ sandara

Nuotraukoje gerai matyti sienos su apdailos 
plytelėmis  „Meldorfer® Flachverblender“ sandara. 
Armavimas „Carbon“ produktais daugeliui metų 
užtikrina ilgalaikę ir ypač atsparią smūgiams apsaugą. 
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Šveicarijos architektas Rogeris Edelmannas sukūrė neįprastą ir įspūdingą 
prekės ženklą – „Kraftwerk“. Retrofuturistinis pastatas yra vaizdingo Vilio 
miestelio centre, priglaudęs vienintelę neutralaus CO  balanso 2

sveikatingumo studiją.

Natūraliai atrodantis fasadas aptaisytas „Meldorfer® Flachverblender“ 
apdailos plytelėmis, pagamintomis kaip specialioji serija pagal architekto 
pageidavimą ir sukuriančiomis patrauklų kontrastą su neįprastais „Art Deco“ 
elementais. Šiuolaikinei fasado termoizoliacijai naudota „Caparol“ įmonės 
fasadų šiltinimo sistema  „Capatect-Carbon-Dämmsystem“.

Ir patalpose buvo naudotos apdailos plytelės „Meldorfer® Flachverblender“. 
Jos buvo išklotos ant gelžbetonio. Pasak architekto Rogerio Edelmanno, 
lankytojai, palietę ir pastuksenę tokią dangą, nejaučia skirtumo tarp jos ir 
plytų mūro.

„Kraftwerk“, Vilis, Šveicarija
„Arson AG“, Šveicarija
ypatinga (1865/2)

Objektas: 
Statybų savininkas:  
Spalva: 

Futurizmas ir tradicija:
klinkeris ant gelžbetonio

Tikras šviesos srautas
Neįprasti biurai ir darbo vietos: be didžiulių ir atvirų patalpų  padalijimo, į akis 
krinta šiuolaikiniai pusapvaliai langai, per kuriuos patenka nepaprastai daug 
šviesos.

Meldorfer® Flachverblender | Pramoniniai pastatai
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Pavykusią seno ir naujo simbiozę demonstruoja Viurtembergo metalo 
dirbinių fabrikas (WMF), įsikūręs Geislingene prie Šteigo (Švabijoje). 
Įspraustas tarp 19 a. pabaigos plytinių surenkamų pastatų vadinamajame 
Žuvų turguje su garsiu „Shed“ tipo stogu yra prisiglaudęs WMF fabriko 
produkcija prekiaujantis salonas.

Siekiant sustiprinti sąsają tarp gamybos ir pardavimo, Žuvų turgaus fasadas 
paliktas netinkuotas – pasirinktos tinkamą plytų vaizdą kuriančios apdailos 
plytelės „Meldorfer® Flachverblender“.

Klasikinis išraiškingų spalvų niuansų, energiją taupančių plytų vaizdas įrodo: 
anksčiau trūktinai pastato termoizoliacijai, panaudojus išorinę sudėtinę 
termoizoliacijos sistemą, suteikiamas naujas energetinis lygmuo. Patrauklus 
istorinis pastatas yra optimaliai apsaugotas ir lankytojams tampa ypatinga 
apsipirkimo vieta, teikiančia malonumą ir polėkį.

„Würtembergische Metallwarenfabrik AG“ (WMF), 
fabriko produkcijos pardavimo salonas 
Geislingene prie Šteigo
Oliver Mäck, Ulmas
„Brandenburg, F2“

Objektas: 

Statybų savininkas: 
Spalva: 

Senas pramoninis
pastatas – naujas

Plytų vaizdas kaip kokybės garantija
Aukštos kokybės fabriko gaminių pardavimas klasikiniame „Factory-Outlet“. 
Aiškios geometrinės formos pabrėžia buvusio Žuvų turgaus žavesį.

Meldorfer® Flachverblender | Pramoniniai pastatai
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Apipavidalinti įvairiai ir stilingai: ieškantiems individualumo padės išskirtinė 
apdailos plytelių   „Meldorfer® Exlusiv“  linija.  „Meldorfer® Exlusiv“ siūlo 
daugybę stilingų patalpų apipavidalinimo galimybių: nuo šiaurietiškų vėsių 
iki šiltų Viduržemio jūros regiono atspalvių. Ši linija puikiai tinka 
vestibiuliams, salonams arba šiuo požiūriu ypač reiklioms privačioms 
patalpoms. Tai tauri ir labai įdomi, nuostabų vaizdą kurianti alternatyva 
tekstilinėms sienų dangoms arba tinkui. 

2Dėl nedidelio svorio (slėgis – apie 5 kg/m ) apdailos plyteles  „Meldorfer® 
Exlusiv“ galima kloti ir ant karkasinių sienų. Galima rinktis iš daugybės 
skirtingų, nuotaikingų spalvų ir formų. Šių plytelių priežiūra nebrangi – 
patvari ir valymui atspari jų medžiaga sudaro galimybes retesniems dangos 
priežiūros darbams. Be to, dar sutaupoma ir dėl to, kad apdailos plytelių 
dengimo išlaidos patalpose, palyginti su plytomis, yra mažesnės.

Palyginti su plytomis, „Meldorfer® Exklusiv“ yra daug 
ekonomiškesnis variantas.

Nuostabus ilgaamžiškumas
apdailos plytelės 
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Tiesios linijos – modernu
Ir patalpose „Meldorfer® Exklusiv“ sukuria ypatingą atmosferą.apdailos plytelės 



Meldorfer® – interjerui
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„Ceratherm“ padeda įgyvendinti norą,
kad degtos keramikos fasadas ilgą
laiką išliktų gerai prižiūrėtos išvaizdos.
Visada individualiai ir visada
estetiškai darniai.



Capatect-Ceratherm-System

Capatect-Ceratherm-System
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Capatect-Ceratherm-System
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Individualu, išskirtina, natūralu

Naudojant sistemą „Capatect-Ceratherm-System“, 
atsiveria labai individualios apipavidalinimo 
natūralia statybine medžiaga galimybės. Tauri 
keraminė danga ant termoizoliacijos fasadui 
teikia išskirtinį vaizdą. Nesvarbu, ar pastatas 
naujas, ar atnaujintas, vienbutis namas ar 
didesnis objektas, „Ceratherm-System“ atitinka 
visus reikalavimus, keliamus estetikai, 
ekonomiškumui ir projektavimo saugumui.

Statybos priežiūros leidimas
Šios išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
sprendimo pagrindiniai aspektai jau seniai yra 
pasiteisinę diegiant kitas oficialiai patvirtintas  
„Capatect-Systemen“ sistemas. Tai: fasadinės 
termoizoliacinės plokštės iš sunkiai degaus 
polistireno putplasčio „Capatect-PS-
Fassadendämmplatten“ arba fasadinės 
termoizoliacinės plokštės iš mineralinės vatos 
„Capatect-Fassadendämmplatten“, skirtos nedegiam 
variantui.

Termoizoliacija keramine danga
„Capatect-Ceratherm-System“ – tai išskirtinis
vaizdas ir papildoma fasado apsauga.

Armavimo sluoksnis dengiamas normalaus storio 
(apie 4 mm) atitinkamu sausuoju skiediniu iš 
„Capatect“ ir armavimo tinkleliu „Capatect-Gewebe 
650“. Paskui, be klijų, sistema papildomai tvirtinama 
smeigėmis, turinčiomis techninės priežiūros leidimą.

Galutinei dangai galima pasirinkti įvairius būdus: 
įprastines klinkerio juosteles, keramines plokštes ir 
plyteles – yra daugybė dangų, leidžiamų naudoti su 
sistema „Ceratherm-System“. Suprantama, galima 
derinti dalinę plytelių apdailą su įvairiomis išorės 
tinko „Capatect“ rūšimis.

Visada galioja taisyklė: brangi statybinė medžiaga yra 
atsparesnė laikui – atnaujinti arba remontuoti teks 
negreit. Ir dar: tinkamas vaizdas didina objekto vertę.

Keraminė danga

Sistemos sandaros apžvalga
1

2

4

7

6

5

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fasadinė izoliacinė plokštė
Klijai
Armavimo tinklelis
Armavimo masė
Keraminė danga
Skiedinys
Siūlės



Diuseldorfo butų nuomos įmonė „Bau-und Spargenossenschaft“ (DüBS), 
2atnaujindama  apie 5000 m  fasadų paviršiaus, tris 80 butų pastatus, 

pastatytus  20 a. septintajame dešimtmetyje, apšiltino taip, kaip numatyta 
energijos taupymo įstatyme. Buvo siekiama išsaugoti buvusį architektoninį 
daugiabučių namų charakterį. Stačiakampio gretasienio formos 
architektūros gyvenamieji namai turėjo likti atpažįstami kaip būdingi 1960 
metų pastatai ir, be to, tapti šiuolaikiškai komfortabilūs.

Kad vizualus fasadų žavesys liktų išsaugotas dešimtmečius, termoizoliacinės 
plokštės „Capatect-Dämmplatten“ turėjo likti netinkuotos – jas reikėjo iškloti 
raudonomis klinkerio plytelėmis. Įspūdingas rezultatas – neįprastai tolygios 
siūlės ir į akis nekrintanti liepsnos spalva.

„Hellweg, Porscherstraße“, Diuseldorfas
Diuseldorfo butų nuomos įmonė
„Bau- und Spargenossenschaft“ (DüBS),
„Spaltverblender rot“

Objektas: 
Statybų savininkas: 

Spalva:
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Klinkeriu puošti fasadai
traukia 

20 a. 7 dešimtmečio klinkerio vaizdas – dabar kaip naujas
Trys pastatai, pabaigus fasadus, atrodo kaip naujai pastatyti. 
Fasadai buvo apšiltinti „Capatect-Dämmplatten“ termoizoliacinėmis 
plokštėmis  ir papuošti apdailos plytelėmis „Spaltverblender“.

modernizuoti 
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Kokybės standartas

Didmeninė prekyba

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel.  +370 5 2602015
www.caparol.lt
www.siltinimas.lt
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