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Fasadų apdaila

Apdaila

Pastatai ir jų fasadai formuoja aplinką, kurioje mes 

gyvename. Jie yra mūsų gyvenimo dalis. 

Fasado vaizdą suformuoja jo spalva, 

medžiaga ir faktūra. 



Fasadų apdaila
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Fasado paviršius gali būti lygus arba 
grublėtas, šviesą atspindintis arba ją 
sugeriantis, veidrodinis arba matinis, kie
tas arba minkštas. Spalva gali būti šviesi 
arba tamsi, sodri arba neryški, skirtingo 
intensyvumo.

Medžiagos ir spalva pabrėžia pastato 
ekspresiją ir turi derėti su jo stiliumi. 
Klasikiniams fasadams parenka
mos tradicinės medžiagos ir spalvos. 
Moderniuose pastatuose naudojamos 
naujos kartos medžiagos arba inovatyviai 
panaudojamos tradicinės. 

„Caparol“ siūlo platų medžiagų ir indivi
dualios fasadų apdailos spektrą: gausų 
dažų, faktūrinių tinkų, apdailos plytelių, 
fasadinių profilių ir natūralaus akmens 
cokolių asortimentą.

Jei norėtumėte pasitarti fasadų apdailos 
klausimais arba daugiau sužinoti apie 
fasadų apdailai skirtų produktų savybes 
ir naudojimą, kviečiame kreiptis į mūsų 
konsultantus. Jie suteiks profesiona
lią pagalbą fasadų ir interjero apdailos 
klausimais. Taip pat galime pasiūlyti ir 
ColorDesign studijos teikiamas profe
sionalias konsultacijas fasadų ir interjero 
įrengimo klausimais. 
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Dažai 

Fasadiniai dažai

Be spalvų mūsų gyvenimas būtų pilkas ir nuobodus.  

Spalva fasadui suteikia išskirtinumo, kuria nuotaiką  

ir padeda atskleisti jo individualumą.

Fasadiniai dažai atlieka keletą svar
bių	funkcijų.	Visų	pirma,	jie	apsaugo	
fasado paviršių. Be to, jie yra svarbus 
dizaino elementas, suteikiantis pastatui 
išskirtinę išvaizdą. 

Fasadiniams dažams keliama daug rei
kalavimų – jie turi būti atsparūs atmos
feros veiksniams, difuziški, saugantys 
paviršius. Šalia šių kriterijų „Caparol“ 
fasadiniams dažams išsikėlė dar keletą 
reikalavimų – dažai turi tausoti aplinką, 
o nudažyti fasadai ilgą laiką turi išlikti 
švarūs. 

Platus	aukštos	kokybės	dispersinių,	
silikoninės dervos, silikatinių dažų ir 
ypatingos paskirties specialiųjų dangų 
asortimentas atitinka visus šiuolaiki
niams fasadiniams dažams keliamus 
reikalavimus. 

Gausus spalvų pasirinkimas atveria 
neišsemiamas galimybes fasadų apdai
lai. 

Atraskite naujus dažų matmenis:

„ColorExpress“ spalvinimo technologija pateikia 

daugiau kaip 3 milijonus dažų spalvinimo receptūrų.
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Fasadiniai dažai
AmphiSilan NQG ir ThermoSan NQG
„Caparol“	fasadiniai	dažai:	„AmphiSilan“	ir		
„ThermoSan“	yra	naujausios	kartos	silikoni
niai dažai, pagaminti pagal kvarco gardelių 
nanotechnologiją.	Organiškai	sujungtos	
kvarco nanogardelės sudaro tankų, kietą 
kaip mineralas trijų matmenų kvarco tinklą, 
apsaugantį rišiklį nuo termoplastiškumo net 
ir per didžiausius vasaros karščius. Dėl šios 
priežasties labai sumažėja fasado teplumas, 
prie jo daug mažiau limpa purvo dalelės, dul
kės ir augalų sporos, o fasadai ilgai išlieka 
švarūs. 
Abu šie fasadiniai dažai pasižymi ilgaam
žiškumu ir spalvų ryškumu. Jie naudojami ir 
kaip šiltinimo sistemų baigiamoji dalis. 

Sylitol-NQG
Šiuolaikinė	kvarco	nanogardelių	silikato	tech
nologija garantuoja didžiausią patikimumą, 
aukščiausią atsparumą blukimui ir ilgaamžiš
kumą:	A1	pagal	BFS	atmeną	Nr.	26.	
Pirmieji	silikatiniai	dažai	su	plėvelės	konser
vantu ilgam apsaugo fasadus nuo dumblia
grybių ir pelėsinių grybų veisimosi. 

TopLasur NQG
Modernūs, labai atsparūs atmosferos veiks
niams sienų lazūriniai dažai, skirti neryškios 
faktūros fasadų ir vidaus paviršių apdailai. 
Jiems	būdingi	visi	kvarco	gardelių	nanotech
nologijos pranašumai, tokie kaip spalvų ryš
kumas ir ilgaamžiškumas.

Amphibolin
„Amphibolin“	-	tai	vieninteliai	universa
lūs	E.L.F.*	dažai,	kurie	gali	būti	naudojami	
beveik ant kiekvieno vidaus ar išorės pavir
šiaus. Šiems dažams būdingas puikus atspa
rumas blukimui. Jie yra ekonomiški ir labai 
lengvai	dengiami.	„Amphibolin“	pasižymi	
labai aukštu šviesio indeksu, todėl jie puikiai 
tinka tamsių patalpų dažymui, pvz., požemi
nių garažų.

*E.L.F.	ženklu	pažymėti	dažai	išskiria	mažiau	lakiųjų	orga
ninių junginių ir neturi plastiklių bei organinių tirpiklių. 

Muresko SilaCryl
„Muresko“ – tai specialūs fasadiniai dažai 
„SilaCryl“ pagrindu. Šiuose dažuose nuos
tabiai dera visos gerosios silikoninės dervos 
dažų savybės ir puiki grynojo akrilato dažų 
kokybė.	„Muresko“	jau	daugiau	kaip	45	
metus yra tapatinami su kokybės standartu. 
Tai dažniausiai rinkoje naudojami fasadiniai 
dažai. 



Faktūriniai tinkai

Tinkas

Įrengiant fasadus labai svarbus vaidmuo tenka tinkui,  

kuris atlieka apsauginę funkciją, o jo faktūra suteikia  

pastatui išraiškingumo. 

Tinkas fasadų apdailai naudojamas dėl 
nepaprastai didelės galimų faktūrų ir 
spalvų derinių gausos.

„Capatect“ faktūriniai tinkai suteikia 
daugybę apdailos galimybių: raižytoji 
faktūra „Samanėlė“ – moderniam eks
terjerui; išraiškinga draskytoji faktūra 
„Lietutis“;	glaistomas	tinkas,	būdingas	
vokiškajam stiliui, arba solidžios faktū
ros	mineralinis	„Edelkratzputz“	tinkas.	
Asortimente taip pat yra ir smulkiagrū
džių bei lygių tinkų. 

Visi	faktūriniai	„Capatect“	tinkai	yra	
natūraliai	baltos	spalvos.	Pagal	specia-
lų užsakymą tinkas gali būti tonuotas 
gamyklose.	Pastos	pavidalo	tinkus	gali
ma	spalvinti	ir	vietoje	„ColorExpress“	
spalvinimo įrenginiais. 

Tinkai gali būti skirtingų pavidalų: 
pasta, milteliai arba naudojimui paruoš
tas	tinkas.	Visi	„Capatect“	išorės	tinkai	
yra tinkami naudoti kaip sudėtinė šil
tinimo sistemų dalis. Šių tinkų išskir
tinės savybės yra aukštai vertinamos 
rinkoje.	Per	daugelį	naudojimo	metų	
„Capatect“ tinkai užsitarnavo itin gerą 
reputaciją. 

Draskytoji faktūra „Lietutis“ Raižytoji faktūra „Samanėlė“ Lygus tinkas
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„Edelkratzputz“ Modeliuotos faktūros Spalvotųjų akmenukų cokolio tinkas 

Tinkuoti akmens spalvų paviršiai sukuria jaukumo 

įspūdį. Sodrūs spalviniai akcentai dera daliniams 

paviršiams, kaip antai: laiptinės, erkeriai ir t.t. 

ThermoSan Fassadenputz NQG
Tai – pirmoji tinkų karta, turinti visus 
kvarco	gardelių	nanotechnologijos	pra
našumus. Įrodyta, kad fasadai, dengti 
šiuo tinku, ilgiau išlieka švarūs, būna 
ryškesnės spalvos, jiems būdingas 
didesnis atsparumas blukimui. Dar vie
nas	svarbus	faktorius	-	iki	20%	mažes
nės	medžiagų	sąnaudos.	„ThermoSan	
Fassadenputz	NQG“	yra	puikus	pasi
rinkimas apsauginei sudėtinės šiltinimo 
sistemos dangai.

AmphiSilan Fassadenputz
„AmphiSilan	Fassadenputz“	fasadiniai	
tinkai ypač gerai apsaugo nuo dumblia
grybių ir pelėsinių grybų, todėl fasadai 
ilgam išlieka švarūs.

„Sylitol“ fasadiniai tinkai ir mineraliniai 
lengvieji tinkai
Šie tinkai idealiai tinka istorinių pastatų 
restauracijai ir naujų mineralinių pagrin
dų dengimui. 



Carbon

Ilgalaikis šiltinimas ir jokių apribojimų dizainui.  

Su „Edition Carbon DarkSide“ atsiveria visiškai  

naujos perspektyvos.

Edition	Carbon	Darkside

Kritimo aukštis 6 m, svoris  
1 kg = 60 džaulių: plieninis rutulys 
nepažeidžia „Carbon“ paviršiaus 
(pav. apačioje).
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„Edition	Carbon“	apšiltinti	fasadai	pasi
žymi nepaprastu tvirtumu ir atsparumu 
 išlaiko itin dideles apkrovas, būna 
atsparūs smūgiams, gražūs ir ilgaam
žiai. Karbono pluoštas sudėtinei fasadų 
šiltinimo sistemai suteikia didelį atspa
rumą	smūgiams	(daugiau	nei	60	džau
lių), kuris ypač svarbus didelių apkrovų 
veikiamoms cokolio ir įėjimo į pastatą 
zonoms.

Sukūrus	naująjį	„Edition	Carbon	
DarkSide“, buvo žengtas dar vienas 
žingsnis inovacijų kelyje. Tapo įma
noma apšiltintus fasadus dažyti labai 
tamsiomis, sodriomis spalvomis. 
Apdailos ribos išsiplėtė  tapo galimi 
net juodi tinkuoti fasadai, kurių šviesio 
koeficientas	5.	Nesvarbu,	kokiomis	
spalvomis dažoma  pastelinėmis ar 
juodai: naujos spalvos sukuria įkve
piančias apdailos perspektyvas.

Dar vienas privalumas: kadangi sistema 
priskiriama	A2	degumo	klasei,	naujas	
spalvas galima naudoti ir aukštumi
niuose	statiniuose.	Inovatyvi	„Edition	
Carbon“	technologija	atitinka	aukštumi
niams statiniams keliamus nedegumo 
reikalavimus.

Edition	Carbon	Darkside



Capatect PhotoVision 

Capatect	PhotoVisi			on	

Individualiais kūrybiniais sprendimais 

pagrįsta apdaila 
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Capatect	PhotoVisi			on	
Pasitelkus	„Capatect	PhotoVision“	gali
ma lengvai įgyvendinti drąsiausias idė
jas ir išreikšti individualų kūrybiškumą 
įrengiant namų fasadus. 

„Capatect	PhotoVision“	–	tai	neausta	
medžiaga (tinklelis), ant kurios galima 
atspausti skaitmenines nuotraukas, 
logotipus, apvadų elementus ir pan. 
Medžiagos juostos su atspaustais vaiz
dais dengiamos rankiniu būdu taip pat 
lengvai ir greitai kaip tapetai. 

Fasadai, ant kurių puikuojasi pieši
niai ar nuotraukos, visuomet atkreipia 
dėmesį.	Piešiniai	gali	būti	įvairių	for
matų: per visą paviršių arba tik kaip 
akcentas.	„Capatect	PhotoVision“	
dėl labai gero kainos ir kokybės san
tykio, puikaus atsparumo blukimui ir 
kokybiškų fasadinių dažų yra vienas iš 
ekonomiškai ir vizualiai patraukliausių 
apdailos sprendimų.



OverlineMedienos apsauga

Medienai reikia apsaugos, ypač lauke. Temperatūrų 

skirtumai, drėgmė, UV spinduliai ir grybai neigiamai 

veikia medinius paviršius ir gali juos suardyti. 

Gera apsauga bet kokiu oru
Mediena kaip statybinė medžiaga ir 
įdomus fasadų apdailos elementas 
šiandien ypač madinga ir paklausi. 
Labai	svarbu	ja	tinkamai	pasirūpinti	ir	
apsaugoti nuo aplinkos poveikio. 
„Capadur“ medienos apsaugos pro
grama užtikrina puikią apdailą ir ilgam 
išsaugo medienos grožį. 

„Capadur-Holzlasuren“	medienos	dažy
vės ir dažai skirti įvairioms medienos 
rūšims, ypatingai tinka fasadų apdailai 
– tiek pirmam sluoksniui, tiek ir atnau
jinant. 

Spalvų ir raštų pavyzdžiai:

NATÜRLICH
INSPIRIERT
Beschichtungen für
natürliche Holz-Architektur. 

CAP070026_FTB_GreyWood:Layout 1  01

„Capadur“ dažyvių spalvynas Spalvynas „Įkvėpti 

natūralumo“

„Capadur“ medienos apsauga
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Klasikinės dažyvių spalvos ir subtilūs 
statybinių dažų deriniai pagal „Caparol 
3D-System“	sistemą	(apie	90	atspalvių)	
leidžia įgyvendinti įvairiausius sumany
mus ir sukurti skoningą fasado apdailą.

„Capadur Color Wetterschutzfarbe“ 
– elastingi, nuo dumbliagrybių ir pelė
sinių grybų apsaugantys dažai dengia
majai dangai. 

„ColorExpress“	spalvinimo	sistema	
leidžia pasirinkti faktiškai bet kokį 
individualų spalvinį sprendimą fasadų 
apdailai. 

„Capadur“ spalvynas Medienos spalvos 

istoriniams pastatams

Capadur Aqua-Lasur Universal
„Capadur	Aqua-Lasur	Universal“	dažy
vė papildė universalią „Caparol“ medie
nos apsaugos programą. Šia dažyve 
galima dengti visus medinius pavir
šius: pastovių, nepastovių ir santyki
nai pastovių matmenų konstrukcijas. 
Lengvai	dengiama	dažyvė	–	universalus	
produktas, tinkantis tiek pirmai dangai, 
tiek ir atnaujinant.

„Capadur“ medienos apsauga



OverlineFasadiniai dažai Histolith

„Histolith“	produktų	programa	apjungia	
išsamų išskirtinių pagal istorines receptūras 
pagamintų silikatinių, kalkinių ir sėmenų alie
jaus dažų asortimentą. Ši programa skirta 
paveldo ir senosios statybos pastatams.

„Histolith“	produktai	yra	nepaprastai	ekono
miški. Jie lengvai dengiami ir labai atsparūs, 
todėl yra priskiriami aukštos kokybės tva
rioms	dažymo	sistemoms.	„Histolith“	dažais	
padengtus sluoksnius labai lengva vėl per
dažyti. 

Silikatiniai dažai
„Caparol“	pateikiama	„Histolith“	produktų	
linija – vienintelė silikatinių dažų sistema, 
kuriai, palyginti su kitais silikatiniais dažais, 
būdingas išskirtinis ilgaamžiškumas ir 
žymiai geresnis atsparumas kreidėjimui. 

Kalkiniai dažai
„Histolith“	kalkiniams	dažams	ir	kalkių	šla
mui būdingos teigiamos tradicinių kalkinių 
dažų savybės, be to, jie atitinka moder
nioms dengimo medžiagoms keliamus 
reikalavimus: paprastas ir racionalus den
gimas bei geras atsparumas atmosferos 
veiksniams.

Sėmėnų aliejaus dažai
„Histolith	Leinölfarbe“	sėmenų	aliejaus	
dažai specialiai sukurti nepastovių matme
nų mediniams konstrukciniams elemen
tams.	Šie	dažai	yra	labai	atsparūs	UV	
spinduliams, o dėl itin didelio elastingumo 
labai	tinkami	fachverkams	ir	medinėms	
apkaloms.	„Histolith	Leinölfarbe“	sėmenų	
aliejaus dažai gali būti tiekiami daugeliu 
istorinių spalvų, todėl itin tinkami restau
ruojant ir prižiūrint paveldo pastatus. 

Histolith Sol-Silikat
Universaliais	dispersiniais	silikatiniais	
dažais	„Histolith	Sol-Silikat“,	atskiestais	
skiedikliu	„Sol-Silikat-Fixativ“,	dengiami	
nauji ir seni mineraliniai tinkai. Taip pat jais 
galima dengti atmosferos veiksnių pažeis
tus sintetinių dažų paviršius, papildomai 
nenaudojant sukibtį gerinančių medžiagų. 

Histolith Volltonfarbe SI
„Histolith	Volltonfarbe	SI“	spalvinamieji	
dažai idealiai tinka visiems silikatiniams 
dažams. Dešimt spalvų leidžia kurti nepri
lygstamas, sodrias spalvines kombinacijas.

„Histolith“ – geriausias pasirinkimas 

restauruojant paveldo ir senuosius pastatus.
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Histolith
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Spalvų įvairovė, neturinti lygių
Nors,	palyginti	su	organiniais	pigmen
tais, neorganinių pigmentų yra tik keli, 
eksterjero dizaino galimybės yra beveik 
neišsemiamos. Maišant skirtingus 
neblunkančius pigmentus, kaskart gau
nami vis nauji atspalviai, kurie patenki
na reikliausiųjų norus. Spalvos, išgau
tos naudojant neorganinius pigmentus, 
atrodo natūraliai ir spinduliuoja istorinį 
autentiškumą. 
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Meldorfer	Flachverblender

Meldorfer

Stilinga ir natūralu: taip galima apibūdinti  

„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plyteles,  

suteikiančias fasadui aukštos kokybės mūro vaizdą.

„Meldorfer	Flachverblender“	apdailos	
plytelės gaminamos rankomis iš labai 
kokybiškų žaliavų. Atskirų unikalių ply
telių spalvų žaismas sukuria tradicinį 
klinkerio vaizdą. 

„Meldorfer“ plytelės gali būti įvairių 
dydžių ir spalvų. Ši įvairovė leidžia indi
vidualizuoti apdailą, pritaikyti pačioms 
įvairiausioms reikmėms – naujai sta
tybai, restauruojamiems istoriniams 
fasadams, apdailos sprendimams, kai 
plytelės derinamos su faktūriniais tin
kais ar mediena.

Kadangi	„Meldorfer	Flachverblender“	
apdailos plytelės ir „Meldorfer 
Sandstein“ smiltainio tipo plytelės yra 
plonos ir lengvos, jos labai gerai tinka 
sudėtinės šiltinimo sistemos baigiama
jai dangai.

Jas galima naudoti šiltinant pastatus, 
ant kurių fasadų reikia išlaikyti tradici
nės	klinkerio	architektūros	vaizdą.

Westerwald Brandenburg Dithmarschen Friesland Oldenburg Rotbunt
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Meldorfer	Flachverblender
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„Meldorfer Eckverblender“ kampinėmis 

plytelėmis aptaisius visus kampus ir 

briaunas, gaunamas mūro vaizdas.

Pilkos, raudonos ir geltonos spalvų 

derinys suteikia „Meldorfer Sandstein“ 

plytelėms natūralų vaizdą.

Antique JuistMecklenburg Sylt AltweißHamburg
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„Capapor“ fasadiniai profiliai

Fasadiniai profiliai ir rustai

Rekonstrukcija pagal originalą arba modernūs akcentai -  

su „Capapor“ programa galima įgyvendinti net ir  

neįprastas apdailos idėjas.

Su „Capapor“ profiliais ir rustais sukur
site išskirtinį dizainą  istoriniams fasa
dams suteiksite autentišką išvaizdą, o 
moderniems	fasadams	-	savitą	charak
terį.

„Capapor Fassadenprofile“ fasadinius 
profilius geriausia derinti su faktūriniu 
tinku arba plokščiosiomis apdailos ply
telėmis. Dėl lengvo svorio „Capapor“ 
elementus galima kloti ir ant sudėtinių 
šiltinimo sistemų.

O	jeigu	prireiks	kažko	ypatingo	-	origi
nalių dekoro detalių ar istorinių kopijų, 
galite tiesiog pateikti užsakymą, ir jis 
bus įgyvendintas.

A

35 x 115

B

40 x 145

C

35 x 130

D

30 x 70

E

35 x 115

F

35 x 85

G

25 x 135

H

33 x 133

I

40 x 152

J

34 x 133

K

31 x 70

L

28 x 72

Rėmų profiliai

Sąvariniai akmenys ir konsolės
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„Capapor“ fasadiniai profiliai
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Rustai

A 40 x 470 x 330

B 40 x 400 x 330

C 30 x 470 x 330

D 30 x 400 x 330

E 20 x 470 x 330

F 20 x 400 x 330

Stilingas architektūrinio elemento 

išryškinimas „Capapor“ profiliais.

A

70 x 140

B

70 x 130

C

70 x 130

D

50 x 130

E

81 x 155

F

60 x 141

G

65 x 70

H

70 x 155

I

58 x 78

Santvaros juostos ir palangių profiliai
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„Lithodecor“	natūralaus	akmens	cokolis	

Natūralaus akmens cokolis

Dizainas, panaudojant „Lithodecor“ natūralaus  

akmens cokolio plokštes, išsiskiria nepavaldumu  

laikui ir gražiu grublėtumu.

Granitas 
aukso-geltona 
grūdėtas

Granitas 
balta-pilka 
grūdėtas

Granitas 
rausva-pilka 
debesėliai 

Granitas 
raudona-juoda
grūdėtas

Granitas 
gili juoda 
muaras

„Lithodecor-Natursteinsockel“ cokolio 
plokštės, nors yra labai lengvos, bet 
tvirtos.
Nesvarbu,	ar	kartu	su	sudėtine	šiltinimo	
sistema, ar ant mineralinio pagrindo, 
šios didelio formato natūralaus 
akmens plokštės yra labai atsparios 
apkrovoms. Jos yra lengvai valomos, 
todėl priežiūra nereikalauja sąnaudų, o 
cokolis ilgą laiką išlaiko gražią išvaizdą. 

Ploni	natūralaus	akmens	skydai	specia-
liu metodu yra derinami su lengvuoju 
betonu. Šis „sumuštinio“ metodas 
padeda sumažinti plokštės svorį iki 
60 %	(palyginus	su	masyviu	akmeniu)	
ir kartu padidina stabilumą, nes plokštė 
tvirtinama klijais.
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„Lithodecor“	natūralaus	akmens	cokolis	
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Kalkakmenis 
juodas-žalias su 
fosilijomis

Kalkakmenis 
šviesiai smėlinis 
marmurinis

Smiltainis 
geltonas
dryžuotas

Smiltainis 
pilkas
smulkus

Smiltainis 
raudonas
dryžuotas

Naudojant	natūralaus	akmens	  
plokštes, gaunami dideli paviršiai be 
sudūrimo siūlių (plokščių matmenys  
iki	1	200	x	600	mm).	Plokštės	klojamos	
vertikaliai	arba	horizontaliai	rastru	arba	
perrišos būdu. 

Į programą taip pat įeina ir atitinkami 
karnizų	elementai,	užbaigiantys	archi
tektūrinį sprendimą.



Overline

Spalvinė apdaila

Šalia architektūrinio sprendimo ir medžiagų 

faktūros, pasirinkta spalva pastato išvaizdai 

daro didžiausią poveikį. 

Spalva architektūroje turi būti 
parenkama tiksliai
Spalva	įtakoja	architektūros	mastelį	ir	
formą. Ji visuomet yra susijusi su pavir
šiumi. Spalva sukuria emocijas, išryški
na akcentus ir yra įsimintina. Spalvinė 
apdaila gali pabrėžti statinio klasifikaciją 
ir palengvinti orientaciją. 

Prieš	dažant,	svarbu	atminti,	kad	kuo	
didesnis dažomo paviršiaus plotas, tuo 
ryškiau matomi spalvos niuansai. Taip 
pat ir medžiagos faktūra daro įtaką spal
vai  kuo grubesnė medžiagos faktūra, 
tuo tamsesnė atrodo spalva. 

„Caparol“ teikia savo spalvynus bei pro
fesionalias „FarbDesignStudio“ dizaino 
studijos paslaugas ir siūlo pagalbą visais 
apdailos klausimais. 

FASSADE A1 spalvynas
Tai	„3D-System	plus“	dalis.	Spalvynui	
išskirtinai parinktos tik tos spalvos, 
kurioms būdingas didelis atsparumas 
blukimui, todėl jos puikiai tinka fasa
dams. 

„Premium“	produktai,	kuriems	parenka
mos	spalvos	iš	FASSADE	A1	spalvyno,	
kartu su „Caparol“ kvarco gardelių 
nanotechnologija	garantuoja	didžiausią	
patikimumą. 

Dizainas
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3D-System plus
Šis spalvynas specialiai sukurtas fasa
dų ir patalpų apdailai. 

Be	subtilių	1350	atspalvių	spalvyne	
rasite ir kiekvienos spektro spalvos 
achromatinių	spalvų:	nuo	pačios	švie
siausios iki tamsiausios, o taip pat ir 
švytinčius	lako	atspalvius,	14	derančių	
spalvų grupių moderniame raudonos ir 
oranžinės spalvos diapazone, taip pat 
4	pilkus	atspalvius	ir	madingus	rožinius	
bei purpurinius tonus. 

3D CoNCEpT
Ši	kolekcija	pateikia	210	spalvinių	
koncepcijų,	skirtų	naudoti	architek
tūroje.	Kortelę	sudaro	5	atspalviai	iš	
„3D-System“,	kiekvienas	susietas	su	
specifiniu struktūriniu elementu. 

CaparolColorSystem
Populiariausia	Europoje	spalvinimo	
sistema	„Caparol-Color“	(AVA	bei	
„AmphiSilan“,	„Sylitol“).	Iš	viso	yra	26	
spalvų grupės, sudarytos iš pagrindinio 
tono	ir	6	šviesinimo	laipsnių.	

Išsamesnė informacija apie  
„Caparol FarbDesignStudio“  
dizaino studiją, žr.  
www.caparol.de

SpECTRUM 4.0
Inovatyvi vizualizacijos programa 
SPECTRUM	4.0	skirta	spalvinės	apdai
los individualizavimui. Į programą įkė
lus realias pastatų ar vidaus patalpų 
nuotraukas, galima sukurti individu
alius spalvinius apdailos sprendimus 
savo būstui. Taip pat galima pasirinkti 
nuotraukų iš didelės duomenų bazės 
arba virtualiai suprojektuoti patalpas ir 
sukurti joms norimą apdailą. 

Spalvinė apdaila
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0UAB „Caparol Lietuva“ 
Kirtimų	g.	41	A
LT-02244	Vilnius	
Tel.	+370	5	2602015
El.	paštas:	info@caparol.lt
www.caparol.lt


