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CAPAROL представи иновативни фасадни
решения на Строителен Форум 2020
Допълнителни теми
Идеи за цветово оформление на офиса
Премиум продукти за защита на фасадата

CAPAROL представи иновативни фасадни
решения на Строителен Форум 2020
За втора година Макс Медия бе
домакин на Строителния форум,
гост на който беше и екипа на
CAPAROL.
Архитекти, проектанти, представители на строителни фирми и
инвеститори бяха сред гостите
на форума.
Голям интерес предизвикаха
декоративните тухлички Meldorfer.

Огрoмното
разнообразие
от
дизайни
и
формати
впечатлиха гостите. Плоските
облицовъчни плочки Meldorfer®
предлагат
отлично
техническо и икономично
решение
за
постигане
на
автентичен
тухлен
вид, а в комбинация с
топлоизолационна система
Caparol Capatect, отговарят на
най-съвременните изисква-

ния по отношение на икономия
на енергия. За разлика от
конвенционалните
системи
с тухли или клинкер, които
са с твърди повърхности и е
необходимо допълнително
закрепване, то за монтажа на
Meldorfer е необходима само
лепилнo-шпакловъчна смес.
С Meldorfer
• пестите време и разходи за
обработка и полагане
• имат изключително висока
устойчивост на замръзване и
UV лъчи
• дебелината им е 8 mm /
заедно с лепилния слой/
• имат ниско тегло (около 5 kg
на m2)
Детайлна
информация
за
MELDORFER вижте на линка
http://bit.ly/375Ei4h
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Другата иновативна система,
която
предизвика
много
въпроси
бе
системата
AeroCare - първата биотехнологична
фасада
за
подобряване
на
въздуха,
базирана на естествен мъх.
• Паната действат като
естествени вентилатори
• Приложение показва
състоянието на въздуха
• Един модул пречиства дневно
въздуха за 1200 човека.
Панелите са със стандартни
размери:
W 1200mm/ H 750mm/
Дълбочина 36cm/ 50kg/m2
За да сте в сред първите,
които научават за новостите
свързани с Caparol следете
Facebook страницата ни.
https://bit.ly/36l61Rx
Очаквайте още
събитието!

снимки

от

Обект 1

Повече цвят и настроение в офиса с
декоративните мазилки и интериорни
бои Caparol
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Обект 2

Обект 3

Перфектна фасада с CAPAROL
Caparol предлага серия висококачествени продукти, с които да защитите и запазите
перфектния вид на фасадата!

Фасадна мазилка ThermoSan NQG

Фасадна
NQG

Готова за употреба структурна
мазилка с нано-технология
NQG.
За
екстериорни,
минерални и органични
повърхности.

Висококачествена фасадна
боя с нано-кварцова структура за чиста и бързосъхнеща
фасада.

• Не позволява развитието
на водорасли и гъбички
• Висока устойчивост на
цветовете
• Водоотблъскващ ефект
• Нисък разход
• Много добра паропропускливост

Знаете ли, че цветовете
в картел Fassade A1 са
специално селектирани, така
че да гарантират устойчивост
във времето и на най-тъмните
нюанси?
Всички 500 цвята отговарят
на BFS клас A1, което е

боя

ThermoSan

• Защита от замърсяване
• Най-висока устойчивост на
цветовете
• Защита срещу водорасли и
гъбички
• Силно пропусклив на CO2
• Микропорест

гаранция за устойчивост на
UV лъчи.
В картел Fassade A1 Concept ще намерите цветни
комбинации,
които
ще
улеснят избора ви на
цветове и комбинирането
им. Идеите за комбинации
включват:

Capadur Wetterschutzfarbe
Защитна боя за дървени
ламперии, капаци, порти,
pvc тръби, поцинковани
улуци.
• Висока устойчивост на
атмосферни влияния
• Намалена склонност към
замърсяване
• Много добра устойчивост
на цвета
• Лесна обработка
• Перфектна гладкост, без
образуване на капки

• Основен тон за фасадата
• Цвят за основата
•Придружаващ цвят за
профилите, корнизите или
други декоративни елементи
• Акцентни цветове,
подходящи за врати или
прозорци
За
повече
информация
посетете шоурум Caparol или
се свържете с търговските ни
представители:
https://bit.ly/2UL2ncj

Харесайте страницата ни във Facebook и ни
последвайте в Instagram
Достигайте лесно и бързо до
•

Новини

•

Вдъхновяващи визии

•

Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B
Instagram http://bit.ly/2YdsIUk

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.
ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 887 803 298

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

