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CaparolColor Compact  
Culori noi și proaspete, reale și unice

Stimați parteneri, 

CaparolColor Compact este noua ediție complet revizuită a clasicului și popularului paletar 
CaparolColor, realizată prin actualizarea cu noi și proaspete nuanțe coloristice. Pe lângă nuanțele de 
culori clasice, 12 noi familii de culori extind spectrul pentru un design proaspăt și intens al spațiilor 
interioare.

Culori autentice, reale
Din punct de vedere tehnic CaparolColor Compact reprezintă o noutate absolută, 
datorită dezvoltării unei vopsele speciale Caparol cu ajutorul căreia a fost realizat 
pentru prima dată acest paletar de culori. Datorită folosirii pigmenților 
ColorExpress se obține o concordanță încă neatinsă între culorile tipărite și 
vopselele de interior Caparol nuanțate. Această reprezentare realistă, lipsită 
de metamerism, vă va impresiona atât pe dumneavoastră cât și pe clienții 
dumneavoastră!

CaparolColor Compact conține acum 210 nuanțe 
cromatice în 30 de familii de culori, fiecare conținând
o nuanță de bază și șase trepte de nuanțe mai 
deschise ale acesteia.
Serii coloristice clare, armonioase, o sortare intuitivă și
o rețetă pentru amestecarea manuală a oricărei 
nuanțe de culoare – toate acestea fac acest paletar 
Caparol atât de practic.
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Conținutul paletarului CaparolColor Compact:
• 14 culori de bază AVA AmphiColor
• 1 pagină albă Indeko plus ca pagină de referință
• 3 pagini cu 3 nuanțe de alb
• 210 culori în 30 de familii de culori
• Atât pentru suprafețele interioare cât și pentru

cele exterioare

• Vopsele autentice: producerea acestui paletar de culori s-a realizat prin renunțarea la solvenți.
Protejarea climei prin reducerea emisiilor de COV.

Caparol este ecologic: 

• Hârtie ecologică: sursa hârtiei utilizate o reprezintă pădurile exploatate responsabil. Funcțiile
ecologice ale pădurii rămân neatinse, drepturile angajaților sunt asigurate, fauna și flora amenințate
cu dispariția sunt protejate. Conservarea habitatelor noastre.
• Actualitate pe termen lung: CaparolColor Compact, la fel ca și predecesoarele sale CaparolColor
și AlpinaColor, este astfel conceput încât să fie de actualitate pe termen lung. Acest aspect este
valabil atât pentru intervalele de actualizare, cât și pentru nuanțele cromatice din paletar.
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Ce este metamerismul?

Vorbim de metamerism atunci când două nuanțe de culori par identice într-o singură situație de 
iluminare și arată diferit într-o altă situație de iluminare. Acestea ar putea fi paletarul de culoare și 
vopseaua aplicată pe perete: în timpul zilei ambele culori par identice, dar la iluminarea interioară 
artificială (cu o sursă de lumină cu consum redus de energie) cele două culori arată complet diferite.

De ex. o nuanță de culoare portocalie poate fi creată cu un pigment portocaliu sau poate fi creată prin 
amestecarea pigmenților roșii și galbeni. Multe surse de lumină artificială, în special cele mai noi, nu 
conțin, ca soarele (sau becurile clasice), toate culorile luminii. Dacă portocaliul, de exemplu, nu este 
conținut într-o sursă de lumină cu consum redus de energie, această culoare nu este reflectată, iar 
culoarea portocalie pare mai gri.

Soluția?
Caparol, împreună cu producătorul de mostrare Schupp, au dezvoltat o nouă metodă de producție a 
paletarelor. Această metodă face posibilă producerea paletarelor cu propriile noastre produse Caparol. 
Prin urmare, nu mai folosim pigmenții speciali pentru producția clasică de mostre de culoare atunci 
când fabricăm paletare, ci folosim pigmenți ColorExpress, exact culorile care sunt folosite și pentru 
colorarea produselor Caparol. "Culori autentice" exclude temutele efecte ale metamerismului și oferă 
cea mai mare siguranță posibilă, reducând reclamațiile de culoare.

 Comenzile se pot lansa folosind următorul cod și denumire de produs 
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