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UNIKAT #5 

TREND 2022 UNIKAT #5 
  

La sfârșitul acestui an, plin de schimbări și provocări, 
ne-am propus să vă „răsfățăm” cu un subiect poate 
mai puțin obișnuit, dar care știm că vă va fi de folos.  
Acest subiect plin de culoare este considerat de 
majoritatea ca fiind mai mult pentru arhitecți sau 
designeri, dar noi știm din experiență că marea 
majoritate a clienților prețuiesc părerea 
dumneavoastră, a aplicatorilor, nu doar în ceea ce 
privește aspectele tehnice ci și cele ce țin de culoare 
și decorațiuni. 

CAPAROL este unul dintre primii producători din 
lume care, din drag de frumos, a investit în realizarea 
unui departament special numit ColorDesignStudio 
cu totul dedicat designului, culorilor, texturilor și a 
tuturor elementelor ce ne fac căminul mai frumos. Cu 
toate că nu a-ți știut de el, ați putut vedea rezultatul 
muncii colegilor noștri din acest departament prin 
paletarele, broșurile de prezentare a culorilor și a 
diferitelor materiale care au alăturat în mod plăcut și 
armonios tot ce are Caparol mai bun de oferit. 

Cu această ocazie dorim să evidențiem faptul că CAPAROL, de mai mulți ani deja, prin acest departament 
și în strânsă colaborare cu designeri și arhitecți de prestigiu internațional, realizează anual o selecție de culori 
și texturi denumită TREND, pentru anul 2022 fiind reunite în paletarul    

 
În acest paletar UNIKAT #5 culoarea anului 2022 
este Flamenco 110, o culoare rose-mov veselă și 
lipsită de griji, ce își propune să ne ducă departe de 
zilele noastră încărcate, într-o lume a posibilităților, 
caracterizată de farmec elegant și un echilibru 
admirabil. 
 

După o etapă de nuanțe de negru, gri și bej, 
observăm acum o tendință spre colorit. Acest lucru 
se datorează evoluțiilor actuale: pe de o parte, tânjim 
după structură și siguranță, iar pe de altă parte, după 
veselie, după lumină și bună dispoziție. Tendințele 
se dezvoltă în ritmul lor, așa că, deocamdată, 
rămânem cu o nuanță sensibilă, reținută, dar cu o 
mare putere de expresie. 
 

S-au realizat 3 așa-numite LUMI CROMATICE cu 
caracteristici proprii. Există paletare, filme de 
prezentare atât a ideilor și a concepțiilor din spatele 
acestor selecții de culori cât și de realizarea a 
diferitelor suprafețe decorative. 
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În această informare nu vă putea prezenta întreaga 
gamă coloristică, atât pentru vopsele cât și pentru 
produsele decorative, de aceea în scurta vacanță 
oferită de sărbătorile ce ne stau în față, vă invităm să 
vă delectați cu materialele de prezentare, imaginile 
acestui trend și video-urile puse la dispoziție pe pagi- 

na noastră de internet:              
www.caparol.ro/noutati/trend-2022/.  
Nu uitați să accesați și secțiunea „Salutări din 
atelier” unde se explică în detaliu realizarea tuturor 
decorațiunilor caracteristice acestui TREND sau 
secțiunea „Tehnici video de aplicare creativă”. 

 
 

Vă dorim ca anul ce ne stă în față să vă aducă entuziasm, energie și determinare în atingerea 
obiectivelor iar obstacolele să vă fie doar provocări ce aduc ocazii de învățare.  
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