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55 lat doświadczenia Caparol
w ociepleniach
Caparol to niemiecka marka profesjonalnych systemów elewacyjnych. 
O jakości systemów ociepleń decyduja trzy czynniki: termoizolacyjność, 
trwałość i atrakcyjność elewacji. Caparol od 55 lat pracuje nad udoskonaleniem 
technologii i receptur produktowych. Nasi eksperci przeprowadzaja liczne badania, 
testy, poznają oczekiwania profesjonalistów. Wszystko po to, by naszym klientom 
oferować trwałe, piękne i pewne systemy ociepleń. 



Gwarancja dobrego wyboru

Capatect Carbon
• Do 15 lat gwarancji! *

• Najwyższa odporność na uderzenia mechaniczne (do 60J)

• Możliwość użycia bardzo ciemnych kolorów (HBW≥ 5)

• Odporność na czynniki atmosferyczne, w tym na gradobicie

•  Tynk silikonowy o najmniejszym zużyciu na rynku

Capatect Longlife
• Do 10 lat gwarancji *

• Wysoka odporność na uderzenia mechaniczne (do 30J)

• Możliwość użycia intensywnych kolorów (HBW>15)

• Trwałe i czyste elewacje na długi czas

•  Masa szpachlowa bezpieczna dla zdrowia i środowiska – 

bezpyłowa technologia dust free 

Capatect Classic
• Do 10 lat gwarancji *

• Szerokie możliwości aranżacyjne

•  Rozwiązania systemowe dla domów jednorodzinnych 

i dużych inwestycji

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Gwarancji Caparol
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Na podstawie ponad 55-letniego doświadczenia  Caparol w systemach 
elewacyjnych, przygotowaliśmy dla Państwa program gwarancji sys-
temów ociepleń. Gwarancja dotyczy trzech kompletnych systemów 
ociepleń dopasowanych do róznych potrzeb klientów i warunków 
technicznych inwestycji. Dzięki systemom Caparol mogą Państwo 
zyskać nawet do 15 lat gwarancji!

Ciemne i intensywne kolory to najmodniejszy element aranżacji ele-
wacji ostatnich lat. Jednak ciemne barwy pod wpływem ekspozycji 
na promieniowanie UV szybko tracą swój pierwotny wygląd. Dzięki 
zastosowanej technologii, systemy Caparol umozliwiają zastosowanie 
bardzo ciemnych, intensywnych odcieni, a nawet koloru czarnego!

HBW ≥5; HBW – współczynnik odbicia światłaHBW ≥5; 
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Dzięki wykorzystanym materiałom, systemy ociepleń Caparol zali-
czane są do najwyższej klasy odporności na uderzenia mechaniczne. 
Elewacje odporne są na oddziaływanie zewnętrzne np. gradobicie czy 
uderzenia piłką.

Systemy ociepleń Caparol spełniają najwyższe wymagania izolacji 
cieplnej i pozwalaja wyraźnie zredukować zapotrzebowanie budynków 
na energię. W ten sposób możemy zmniejszyć koszty ogrzewania 
do 40%!



SYSTEM OCIEPLEŃ:

Carbon Longlife Classic

Odporność na uderzenia do 60 J do 3 J

Możliwość zastosowania kolorów HBW ≥ 5 HBW ≥ 15 HBW ≥ 20

Gwarancja w latach 15 10 10

Odporność na naprężenia
termiczne

Odporność na pęknięcia

Odporność na czynniki 
atmosferyczne, w tym grad

Trwałość koloru

Odporność na zabrudzenia

znakomicie = bardzo dobrze = dobrze =

Znajdź najbliższy punkt sprzedaży systemów ociepleń z gwarancją na www.caparol.pl

do 30J


