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Strona tytułowa: Technika kreatywna Autentico na systemach izolacji cieplnej

Aranżacja elewacji z marką Caparol

Aranżacja elewacji – materiał i kolor – decydują o wyglądzie i charakterze domu. 
Bogaty wybór technik dekoracyjnych Caparol pozwala zrealizować nawet najbardziej 
wyszukane projekty zarówno dużych inwestycji, jak i domów jednorodzinnych. 

Dekoracyjne elewacje mogą mieć różnorodną strukturę – gładką lub szorstką, twardą 
lub miękką, matową czy też z połyskiem. 

Klasyczne elewacje wymagają zastosowania tradycyjnych materiałów i kolorów.  
Są pełne różnych odcieni: jasne i ciemne, nasycone i pastelowe. 

Z kolei nowoczesne budynki mogą być wykończone materiałami bardziej innowacyjnymi,  
będącymi w ofercie technik dekoracyjnych na elewację.

Caparol oferuje wiele możliwości indywidualnej aranżacji elewacji. W prezentowanym 
materiale znajdą Państwo inspirujące przykłady rozwiązań.

Techniki dekoracyjne Caparol to piękne elewacje na długie lata.

Techniki dekoracyjne na elewację | Wstęp
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Satynowa poświata – gładka, 
wielowarstwowa technika 
szpachlowa

Technika dekoracyjna Satynowa poświata umożliwia wielowarstwową aranżację 

elewacji. Mocne kolory podstawowe mienią się żywo, intensywnie podkreślając 

niuanse wykończenia. Kolory ziemiste dają efekt głębi i trójwymiarowej struktury 

geologicznej. Natomiast jasne odcienie bieli i szarości zapewniają wrażenie 

klasycznej marmurowej elegancji. Efekt zależy zawsze od ręki wykonawcy 

i kolorystyki wykorzystanych materiałów.

Technika dekoracyjna Satynowa poświata:

•  Wielowarstwowa aranżacja elewacji dająca różne efekty:  

mienienia się i trójwymiarowości

• Niepowtarzalny, indywidualny charakter elewacji

Techniki dekoracyjne na elewację | Satynowa poświata
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Efekt betonu

Istnieje niewiele technik dekoracyjnych, które w tak doskonały sposób 

spełniają duże wymagania, równocześnie sprawdzając się w ambitnych, choć 

minimalistycznych aranżacjach.

Świadome połączenie takich materiałów budowlanych, jak na przykład drewno 

i beton, stwarza ciekawy, ujmujący kontrast typu ciepło - zimno.

Technika dekoracyjna Efekt betonu:

• Imituje naturalny beton

•  Umożliwia indywidualną aranżację dzięki różnym wariantom wykonania

Techniki dekoracyjne na elewację | Efekt betonu
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Filigrano – delikatna liniowa 
powierzchnia

Delikatna struktura Filigrano jest bardzo lekka. Wykonawca przesuwając kielnię 

tworzy niepowtarzalne struktury, dalekie od maszynowej monotonii.

Graficzny wzór powierzchni dynamicznie mieni się światłem dzięki klasycznej 

obróbce ręcznej. Zastosowanie tej techniki sprawia, że tynk pełni nie tylko funkcję 

ochrony budynku, ale staje się także jego najlepszą wizytówką.

Technika dekoracyjna Filigrano:

• Kreatywna aranżacja tynków

• Trójwymiarowa struktura

• Interesujący efekt połączenia koloru i struktury tynku

Techniki dekoracyjne na elewację | Filigrano
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Rustico – wyrazista struktura 
o rustykalnym charaketrze

Technika dekoracyjna Rustico polega na nakładaniu tynku na elewację, 

a następnie jego kształtowaniu w jednym z trzech wariantów, przy pomocy 

specjalnego narzędzia. 

Struktura Rustico wariant 1 mieni się faliście lub liniowo i kojarzy się z przyrodą, 

ekologią, naturą. 

Rustico wariant 2 przypomina strukturę tkanego płótna lnianego tworząc bardzo 

naturalną i przyjemną atmosferę. 

W przypadku Rustico wariant 3, wilgotny jeszcze tynk zostaje ściągnięty wałkiem, 

dzięki czemu powstaje struktura o rustykalnym, wyrazistym charakterze.

Technika dekoracyjna Rustico:

•  Indywidualna struktura uzyskana przy pomocy szczotki nylonowej, miotły lub 

wałka strukturalnego

• Bardzo zmienna, interesująca powierzchnia

Techniki dekoracyjne na elewację | Rustico
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Brilliant – efekt połysku 
dla ciemnych powierzchni 
o intensywnych kolorach

Dzięki zastosowaniu specjalnego granulatu, technika dekoracyjna Brilliant nadaje 

ciemnym tynkom elewacyjnym delikatny połysk, przypominający rozświetlone 

gwiazdami nocne niebo. Wrażenia wizualne zależą od natężenia promieni 

słonecznych, rodzaju sztucznego oświetlenia i kąta patrzenia, zawsze są jednak 

delikatne i wyjątkowe.

Technika dekoracyjna Brilliant:

• Ciemne powierzchnie o fascynującym połysku

• Elewacja dająca zmienne efekty dekoracyjne

Techniki dekoracyjne na elewację | Brilliant
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Stardust – efekt połysku 
w pastelowych odcieniach
Dzięki zastosowaniu specjalnego błyszczącego granulatu, technika dekoracyjna 

Stardust nadaje jasnym tynkom elewacyjnym delikatny połysk przypominający 

iskrzący ogon komety lub filigranowe kryształki śniegu. Interesujące refleksy powstają 

jako gra światła i cienia; zmieniają się także w zależności od kąta patrzenia.

Technika dekoracyjna Stardust:

• Jasne powierzchnie o eleganckim połysku

• Zmieniające się warunki świetlne dają różne efekty wykończenia

Techniki dekoracyjne na elewację | Stardust
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Rdza dekoracyjna – nowoczesna, 
industrialna technika imitująca 
zardzewiałą blachę

Wraz z trendem industrialnym w architekturze pojawiła się moda na nietypowe 

wykończenia powierzchni ścian, imitujące stare, zużyte powłoki. Zaskakujący efekt 

rdzy pozwala stworzyć niebanalne, surowe, a jednocześnie niezwykle ciepłe aranżacje.

Technika dekoracyjna Rdza dekoracyjna:

• Pomysł na odważną, nowoczesną elewację

• Świetnie sprawdza się jako kompozycja z naturalnym kamieniem lub drewnem

Techniki dekoracyjne na elewację | Rdza dekoracyjna
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Efekt piaskowca – elewacja 
w ciepłych barwach natury

Szlachetność naturalnego kamienia z łatwością uzyskamy stosując do wykończenia 

powierzchni efekt piaskowca w technologii Caparol. Rysunek struktury i ciepła 

kolorystyka piaskowca świetnie wpiszą się w tradycyjny styl budynku.

Technik dekoracyjna Efekt piaskowca:

• Naturalna, ciepła aranżacja elewacji

• Doskonale nadaje się do różnych kontrastowych połączeń z metalem czy szkłem

Techniki dekoracyjne na elewację | Efekt piaskowca
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Antyczne złoto – ciepły, szlachetny 
blask elewacji

Efekt ściany czy elementu elewacji, pokrytego antycznym, patynowanym złotem 

wykonany w technologii Caparol doda aranżacji ciepłego, szlachetnego blasku. 

Świetnie sprawdzi się w towarzystwie stylowych elementów wykończenia elewacji.

Technika dekoracyjna Antyczne złoto:

• Ciepły blask powierzchni elewacji

• Dobrze współgra z otoczeniem

Techniki dekoracyjne na elewację | Antyczne złoto



26 27

Efekt klinkieru – naturalny 
i szlachetny charakter cegły

Wykończenia klinkierowe dodają budynkowi szlachetnego charakteru. Efekt 

klinkieru wykonany produktami Caparol jest doskonałą alternatywą dla licowych 

cegieł klinkierowych, których położenie wiąże się z dużymi kosztami i długim 

czasem wykonania.

Technika dekoracyjna Efekt klinkieru:

• Nadaje budynkowi ciepły charakter 

• Do stosowania na całej powierzchni ściany lub jej fragmencie

Techniki dekoracyjne na elewację | Efekt klinkieru
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Imitacja cegły – naturalny, 
rustykalny efekt na elewacji

Ceglane wykończenia, zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach, dodają 

budynkowi rustykalnego charakteru. Efekt imitujący naturalną cegłę, wykonany 

w technologii Caparol, jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Nie wymaga 

zastosowania specjalistycznych narzędzi.

Technika dekoracyjna Imitacja cegły:

• Nadaje ścianom naturalny rustykalny charakter 

• Do stosowania na całej ścianie lub jej fragmencie

Techniki dekoracyjne na elewację | Imitacja cegły
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Mika – elegancki połysk jasnych 
lub ciemnych elewacji 

Efekt miki, czyli naturalnego minerału o błyszczących drobinkach, będzie 

ciekawą propozycją wykończenia elementów powierzchni budynków, zarówno 

w nowoczesnym, jak i tradycyjnym stylu. 

Mika silver 
Mroźny, srebrny kolor dobrze skomponuje się ze stolarką dekoracyjną 

w odcieniach bieli, aluminium, czy grafitu. 

Mika black
Ciemny, chłodny odcień będzie znakomicie komponował się ze stolarką 

dekoracyjną w gamie grafitu lub w kontrastowych, jasnych kolorach.

Mika gold
Ciepły odcień złotego beżu świetnie połączy się ze stolarką dekoracyjną 

w odcieniach bieli, olchy, czy złotego dębu.

Mika brąz
Ciepły odcień brązu najlepiej pasuje do stolarki dekoracyjnej w odcieniach dębu, 

orzecha, czy mahoniu.

Technika dekoracyjna Mika:

• Szeroki wybór kolorystyczny wykończenia elewacji

• Do stosowania na całej ścianie lub jej fragmencie

Techniki dekoracyjne na elewację | Mika
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Silver

Dzięki srebrnemu wykończeniu powierzchni elewacji łatwo uzyskamy 

modernistyczny efekt stali i przyciągającą uwagę grę światła. Efekt Silver w tech-

nologii Caparol świetnie sprawdzi się na budynkach o minimalistycznym, nowo-

czesnym wykończeniu elewacji.

Gold

Elementy elewacji pokryte złotem wykonanym w  technologii Caparol dodadzą 

ciepłego, luksusowego blasku. Taka elewacja będzie znakomicie komponować się 

ze stylowymi, nowoczesnymi bryłami domów.

Technika dekoracyjna Silver, Gold

• Nadaje elegancki połysk powierzchniom

• Dzięki oświetleniu otrzymamy ciekawy, różnorodny efekt końcowy

Techniki dekoracyjne na elewację | Silver, Gold 
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Płytki dekoracyjne Meldorfer – 
jakość ręcznie wykonana

Płytki dekoracyjne Meldorfer są niepowtarzalną wizytówką każdej elewacji. 

Optycznie trudno je odróżnić od tradycyjnie wypalanych cegieł klinkierowych. 

Niemal każdy odcień można odtworzyć w naturalny sposób, co jest ogromną 

zaletą w przypadku rekonstrukcji powierzchni zgodnie z pierwotnym oryginałem.

Płytki dekoracyjne Meldorfer:

• Autentyczna rekonstrukcja elewacji klinkierowych

•  Wygoda przy projektowaniu, aranżacji i realizacji (brak konieczności  

dylatowania elewacji)

• Możliwość ekonomicznego wykonania w standardowym systemie ocieplenia

• Różnorodne formy i kolory (również kolory specjalne)

Techniki dekoracyjne na elewację | Płytki dekoracyjne Meldorfer
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Zestawienie danych

Techniki dekoracyjne na elewację |  Zestawienie danych

Systemy CAPATECT:

Carbon A Carbon B Longlife B Classic A Classic B

Termoizolacja WM EPS EPS WM EPS

Warstwa zbrojona organiczna organiczna organiczna mineralna mineralna

Klasyfikacja ogniowa A2-s1, d0 NRO NRO A1; A2-s1, d0 NRO

Zalety systemu

Odporność na rysy +++ +++ ++ + +

Odporność na gradobicie +++ +++ ++ - -

Odporność na czynniki atmosferyczne +++ +++ ++ + +

Dopuszczalne HBW ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 20

Techniki dekoracyjne

Satynowa poświata +

Efekt betonu + +

Brilliant + + + + +

Stardust + + + + +

Filigrano + +

Rustico + +

Efekt piaskowca + +

Efekt klinkieru/Efekt cegły + +

Deska naturalna + +

Silver + +

Gold + +

Zastosowanie technik dekoracyjnych 
w systemach ociepleń Caparol

Zachęcamy do sprawdzenia naszych 

technik dekoracyjnych na www.caparol.pl  

oraz w naszej mobilnej aplikacji doboru 

koloru na elewację Moja Fasada. APLIKACJA  

MOJA FASADA

 PIĘKNO   CIEPŁO   WYTRZYMAŁOŚĆ

Capatect Carbon Capatect ClassicCapatect Longlife
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