
Zyskaj korzyści dla siebie
i swojego biznesu!

Wykorzystaj w pełni 
potencjał produktów
marki Caparol



Profesjonalny wykonawca to gwarancja udanej inwestycji – 
niezależnie, czy chodzi o projekt elewacji domu, ocieplenie ścian, 
czy wykończenie wnętrz. Fachowa ręka i dobre oko to niewątpliwie 
najważniejsze dla klienta kwestie.

Z pewnością jednak wiesz najlepiej, że aby stworzyć trwałą elewację 
lub idealnie pomalować wnętrze, potrzebujesz dobrej jakości 
materiałów. Dlatego właśnie polecamy Ci produkty marki Caparol, 
które stosują najlepsi fachowcy na całym świecie.

W tym materiale znajdziesz wiele cennych informacji produktowych  
i podpowiedzi naszych ekspertów, które ułatwią Ci codzienną pracę.

Poznaj nasze rozwiązania 6 wymagających sytuacji 
podczas realizacji inwestycji.

Podejmij wyzwanie Caparol! 

Produkty Caparol – recepta na 
zwiększenie korzyści biznesowych 
i zdobywanie nowych klientów
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Profesjonalne farby i systemy ociepleń Caparol

Wyzwanie 1

Trwała elewacja na lata

Wyzwanie 2

Wyróżniająca się elewacja za niewielką cenę

Wyzwanie 3

Doskonała jakość systemu ociepleń

Wyzwanie 4

Zabezpieczenie wnętrza domu przed pleśnią

Wyzwanie 5

Intensywny kolor i wysoka odporność powłoki

Wyzwanie 6

Bezpieczeństwo w trakcie malowania

Poznaj wyzwania Caparol!
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Poznaj profesjonalne
produkty marki

Caparol

Dowiedz się,
jak sprostać wyzwaniom 

podczas realizacji
inwestycji

Umocnij pozycję
swojej firmy

na rynku 

Zdobądź nowych
klientów

Profesjonalne farby i systemy 
ociepleń Caparol

WYKONAWCO!

W ofercie Caparol Polska znajdują się kompleksowe, trwałe  

i atrakcyjne rozwiązania, które pomogą zwiększyć efektywność 

Twojego biznesu i przyciągnąć nowych klientów. Nasze główne 

kategorie produktowe:

Skorzystaj z wiedzy ekspertów Caparol i uzyskaj korzyści  
dla Twojego biznesu!

Systemy
ociepleń

Farby
wewnętrzne

Farby
elewacyjne
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https://www.caparol.pl/innowacje/systemy-ocieplen
https://www.caparol.pl/innowacje/farby-do-wnetrz-premium
https://www.caparol.pl/innowacje/farby/farby-elewacyjne


NASZE ROZWIĄZANIE:  
efektywny i wyjątkowo trwały system ociepleń Capatect Carbon.

Tynk
nawierzchniowy
CarboPor Easy

Masa
szpachlowa
CarboNit Easy

Masa
szpachlowa
CarbonSpachtel
Easy

TRWAŁA ELEWACJA NA LATA
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https://www.caparol.pl/produkty/masy-szpachlowe-i-tynki-elewacyjne/tynki-elewacyjne/tynki-elewacyjne-hybrydowe-dyspersyjne/capatect-carbopor-easy
https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/zaprawy-zbrojace/zaprawy-zbrojace-dyspersyjne/capatect-carbonit-easy
https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/zaprawy-zbrojace/zaprawy-zbrojace-dyspersyjne/capatect-carbonspachtel-easy


CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Niezwykle trwałą elewację.

• Odporną na działanie wysokich temperatur.

• Łatwiejszą obróbkę dzięki lekkiemu tynkowi silikonowemu.

• Zużycie tynku nawet o 40% mniejsze w stosunku do 
innych tynków silikonowych.

• Masę szpachlową o znakomitej odporności mechanicznej.

W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Capatect Carbon to idealne rozwiązanie do ciemnych, a nawet 
czarnych elewacji z nowoczesną architekturą. Ciemny kolor bywa 

problematyczny na elewacjach ze zwykłym systemem ocieplenia. 

Płyty izolacyjne sprawiają, że ciepło kumuluje się w słoneczne 

dni, nie może wniknąć w mur, a przez to gromadzi się w warstwie 

tynku i warstwie zbrojonej powodując pękanie i odspajanie się 

warstwy nawierzchniowej. Pamiętaj, że do stworzenia czarnej 

lub ciemnoszarej elewacji niezbędne są wysokiej jakości produkty 

elewacyjne, a także właściwie przygotowane podłoże.
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SYSTEM OCIEPLEŃ CAPATECT CARBON TO SZEREG 
KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Trwała i piękna elewacja przez wiele lat.

Optymalne koszty ocieplenia dzięki tynkowi  

o najmniejszym zużyciu na rynku.

Wysoka odporność elewacji na oddziaływanie wody.

CZY WIESZ, ŻE…
Aby ciemna lub czarna elewacja zachowała 
niezmieniony kolor na długie lata, warto polecić 
klientowi farbę Caparol wyprodukowaną  
w technologii nanosieci kwarcowych, np. 
ThermoSan NQG. Dzięki niej elewacja dłużej 
pozostanie czysta, wolna od porostów i grzybów,  
a także odporna na blaknięcie koloru.
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WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ELEWACJA  
ZA NIEWIELKĄ CENĘ

NASZE ROZWIĄZANIE:  
techniki dekoracyjne Caparol na elewację – efekt Deski, efekt Betonu.

Masa
szpachlowa 
ArmaReno
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https://www.caparol.pl/produkty/masy-szpachlowe-i-tynki-elewacyjne/masy-szpachlowe/masy-szpachlowe-mineralne-sypkie/capatect-armareno-sockel


W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Istnieje wiele technik dekoracyjnych, które pozwolą Ci 
stworzyć elewację przyciągającą wzrok. Niektóre z nich są 

ciekawą alternatywą dla naturalnych materiałów – warto więc 

polecić je klientowi, który marzy o drewnie (ale nie ma czasu na 

jego regularną pielęgnację) albo betonie (ale chce ciąć koszty). 

Wykorzystanie efektu Deski sprawi, że dom zyska naturalny 

wygląd – a jego właściciel uniknie konieczności uciążliwej  

i kosztownej konserwacji naturalnego drewna. Z kolei efekt 
Betonu połączy zalety efektownego betonu i dobrej jakości 

tynku. Sprawdzi się szczególnie dobrze na nowoczesnych oraz 

minimalistycznych elewacjach domów.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Trwałe efekty Twojej pracy.

• Możliwość prostej aplikacji (ręcznej lub maszynowej).

• Dobrą hydrofobowość, ciągliwość, przyczepność, 
paroprzepuszczalność i niskokurczowość powłoki.

• Długi czas przydatności masy po rozrobieniu.
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EFEKTY DEKORACYJNE CAPAROL NA ELEWACJĘ  
TO SZEREG KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Trwała, mniej kosztowna alternatywa  

bez konieczności pielęgnacji.

Modna aranżacja elewacji.

Możliwość dekoracji fragmentu elewacji  

lub całej ściany.

Możliwość zastosowania na elewacjach  

z tynkiem cementowo-wapiennym i z ociepleniem.

Jeśli Twój klient ma ocieplony dom to możesz go również zachęcić 

do zastosowania boni pozorowanych. To dekoracja elewacji,  

którą wykonasz w sposób łatwiejszy niż metodą tradycyjną  

– prace wymagają ingerencji tylko w tynk nawierzchniowy, a nie  

w ocieplenie. Dlatego klient nie ponosi kosztów naprawy elewacji, 

jak w przypadku tradycyjnych boni korytkowych.
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NASZE ROZWIĄZANIE:  
materiały uzupełniające do systemów ociepleń Capatect.

Zaprawa
zbrojąca
Capatect 
SockelFlex 
Carbon

Profile
przyokienne 
Capatect

DOSKONAŁA JAKOŚĆ SYSTEMU 
OCIEPLEŃ
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https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/zaprawy-zbrojace/zaprawy-zbrojace-dyspersyjne/capatect-sockelflex-carbon
https://www.caparol.pl/produkty/systemy-ocieplen/materialy-uzupelniajace-do-systemow-ocieplen/profile/capatect-anputzleiste-3d-mini-646


W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Aby system ocieplenia dobrze pełnił swoją funkcję przez długie 

lata, potrzebuje wsparcia materiałów uzupełniających. Listwy 
przyokienne zapewniają trwałą funkcjonalność systemu 
elewacyjnego, zapobiegają wnikaniu wilgoci, uszkodzeniom,  

a do tego zapewniają elastyczne i trwałe uszczelnienie oraz 

estetyczne wykończenie. Z zabezpieczeniem przed wodą wiąże 

się jeszcze jedno przydatne rozwiązanie. Zaproponuj klientowi 

skuteczne i trwałe zabezpieczenie cokołu przed wodą rozbryzgową. 

Taki efekt zyskasz dzięki zastosowaniu SockelFlex Carbon – 

dwuskładnikowej hydroizolacyjnej masy szpachlowej do klejenia  

i zbrojenia.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Dopasowanie listew do różnych wymagań technicznych 
okien i drzwi.

• Doskonałe zabezpieczenie przed zabrudzeniem.

• Zabezpieczenie strefy cokołowej przed uderzeniami.

• Elastyczność i przepuszczalność dla pary wodnej.

• Odporność cokołu na alkalia i mróz.
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MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE CAPAROL TO SZEREG 
KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Wyeliminowanie spękań tynku w miejscu styczności 

okna i muru.

Łatwe zabezpieczenie okna przed uszkodzeniem  

i zabrudzeniem.

Odporność profili na promieniowanie UV  

i na starzenie.

Zabezpieczenie strefy cokołowej przed wilgocią, 

zasoleniem z dróg, korozją biologiczną  

i naprężeniami mechanicznymi.

Poprawa estetyki wykończenia elewacji.

Zwiększenie ochrony elewacji – dzięki 

zminimalizowaniu wpływu szkodliwych czynników  

na cokół.
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NASZE ROZWIĄZANIE:  
przyjazna dla środowiska farba do wnętrz o higienicznej formule,  
która pomaga regulować wilgotność w pomieszczeniach.

Farba  
do wnętrz
Sylitol Bio 
Innenfarbe

ZABEZPIECZENIE WNĘTRZA DOMU 
PRZED PLEŚNIĄ
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https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/farby-do-wnetrz-mineralne/sylitol-bio-innenfarbe


W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Twój klient obawia się ryzyka pojawienia się wilgoci w domu, a co za 

tym idzie pleśni? Potrzebujesz farby, która umożliwia utrzymanie 
zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach oraz zapewnia 
naturalną ochronę przed pleśnią. Farba powinna być przyjazna 

dla środowiska, a przede wszystkim idealna do stosowania  

w pomieszczeniach wymagających wysokiej kontroli wilgotności 

powietrza. zwłaszcza w sypialni (także dziecięcej lub osoby  

z alergią), a nawet w bardzo wymagających pomieszczeniach takich 

jak łazienki, nad linią płytek. Właśnie na te wyzwania odpowie farba 

Caparol Sylitol Bio Innenfarbe.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Możliwość systemowego zabezpieczenia ścian 
wykonanych na tynkach cementowo-wapiennych lub na 
gładziach gipsowych (z produktami gruntującymi Sylitol 
RapidGrund 111 lub Haftgrund EG).

• Bezpieczeństwo i zdrowie – farba nie zawiera 
rozpuszczalników, plastyfikatorów i konserwantów (znak 
E.L.F. plus).
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FARBA DO WNĘTRZ SYLITOL BIO INNENFARBE 
TO SZEREG KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Farba ze znakiem E.L.F plus, idealna dla alergików 

oraz dzieci.

CZY WIESZ, ŻE…
Warto wyjść naprzeciw potrzebom klienta i zapłacić 
więcej za pomalowanie ścian farbą, która będzie 
zdrowa nawet dla alergików czy małych dzieci. 
Przekonaj niezdecydowanych do tego, że taka 
inwestycja się opłaci. Zyskają na tym nie tylko klienci, 
ale także Twój biznes!

Utrzymanie zdrowego mikroklimatu w wilgotnych 

pomieszczeniach,

Optymalna wymiana wilgoci między powietrzem  

w pomieszczeniu a podłożem.

Skuteczne zapobieganie powstawaniu pleśni 

– dzięki wysokiej zasadowości.
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INTENSYWNY KOLOR I WYSOKA 
ODPORNOŚĆ POWŁOKI

NASZE ROZWIĄZANIE:  
wyjątkowo trwała farba do wnętrz, stworzona z myślą o wyrazistych, 
intensywnych kolorach, na których nie pozostają ślady po czyszczeniu  
i przetarciach.

Farba  
do wnętrz 
PremiumColor

Farba  
do wnętrz 
w kolorze białym
Amphibolin
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https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/odpornosc-na-szorowanie-na-mokro-klasa-i-matowe/premiumcolor
https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-elewacyjne/farby-elewacyjne-do-ochrony-betonu-ochrona-przed-co2/amphibolin


W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Jeśli Twój klient chce uzyskać intensywny kolor ścian,  
a dodatkowo zależy mu, aby powłoka była odporna na ślady 

przetarć. Dzięki wzmocnieniu włóknami węglowymi farba jest 

odporna na ścieranie lub poważne uszkodzenia,  

które dotychczas były nieuniknione w przypadku farb o matowym 

wykończeniu. Teraz mat na ścianach domów Twoich klientów będzie 

odporny na naprawdę wiele! Sprawdzi się nawet w intensywnie 

użytkowanych pomieszczeniach, np. w przedpokojach czy na 

klatkach schodowych.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Łatwe maskowanie niedoskonałości powierzchni ścian  
lub sufitów.

• Bezpieczeństwo farby dla zdrowia (znak E.L.F.).

• Zaoferowanie farby o właściwościach tablicowych  
w pokoju dziecięcym.

• Możliwość uzyskania wyższych stawek za skrzącą się 
powłokę – dzięki dodaniu specjalnego brokatu Caparol 
Diamonds.
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FARBA DO WNĘTRZ PREMIUMCOLOR TO SZEREG 
KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Wyraziste, intensywne kolory.

Może się zdarzyć, że Twojemu klientowi bardziej niż na 

intensywnym kolorze będzie zależało na rozświetleniu 
pomieszczeń w domu, który ma mało okien i jest w nim ciemno. 

Wysoko odporna farba do wnętrz Amphibolin dzięki dużemu 

współczynnikowi odbijania światła nadaje się znakomicie do 

malowania niedoświetlonych korytarzy, klatek schodowych, 

magazynów, hal fabrycznych i garaży podziemnych.

Brak plastyfikatorów – brak przyklejania się kurzu.

Głęboki mat sprzyjający równomierności koloru  

na ścianie.

Odporność na szorowanie.

Możliwość zastosowania jako farby tablicowej.
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FARBA DO WNĘTRZ CAPAROL AMPHIBOLIN  
TO SZEREG KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Bardzo wysoki współczynnik odbicia światła i jasności.

Brak przyklejania się kurzu i wnikania brudu  

– dzięki braku plastyfikatorów.

Odporność na promienie UV.

Samooczyszczanie ścian z zabrudzeń organicznych  

– dzięki fotokatalizie.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Bezpieczeństwo farby dla zdrowia (znak E.L.F.).

• Wygoda pracy – słaby, neutralny zapach.

• Zaoferowanie klientowi możliwości rozświetlenia 
pomieszczeń.

• Wszechstronne zastosowanie – dzięki dobrej 
przyczepności do prawie każdego podłoża.
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BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE
MALOWANIA
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NASZE ROZWIĄZANIE:  
5 wariantów farb do wnętrz Caparol Samtex o różnych właściwościach.

CAPAROL
Samtex 3

Gdy najważniejsze są 
maskowanie drobnych 
nierówności ścian  
i dobra odporność.

CAPAROL
Samtex 7

Gdy najważniejsza jest 
długotrwała czystość 
ścian.

CAPAROL
Samtex 12

Gdy najważniejsza 
jest odporność ściany 
na częste mycie lub 
wybłyszczanie

CAPAROL
Samtex 20

Gdy najważniejsze są 
efekt półpołysku,  
a także odporność 
ściany na częste mycie 
lub wybłyszczanie

CAPAROL
Samtex 2

Gdy najważniejszy jest 
czas wykonania na 
dużych powierzchniach.
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https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/farby-do-wnetrz-lateksowe/caparol-samtex-3
https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/farby-do-wnetrz-lateksowe/caparol-samtex-7
https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/farby-do-wnetrz-lateksowe/caparol-samtex-12
https://www.caparol.pl/produkty/farby/farby-do-wnetrz/farby-do-wnetrz-lateksowe/caparol-samtex-20


W JAKICH PRZYPADKACH STOSUJEMY?

Jeśli jesteś wykonawcą, który pracuje z farbami ściennymi codziennie 

lub niemal codziennie, powinieneś wybierać produkty z najlepszym 

składem. Klienci będą zadowoleni z jakości Twoich usług, a Ty zadbasz 

o swoje zdrowie. Dlatego najlepszym wyborem dla bezpieczeństwa 

zarówno Twojego, jak i klienta, są farby ze znakiem E.L.F., 
oznaczającym brak rozpuszczalników i plastyfikatorów.

RODZINA FARB DO WNĘTRZ CAPAROL SAMTEX  
TO SZEREG KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Bezpieczeństwo zdrowia rodziny, dzięki temu,

że nie zawiera plastyfikatorów.

Szeroki wybór różnych kolorów i stopni połysku.

Możliwość wyboru stopnia odporności  

na szorowanie na mokro i na wybłyszczanie.

CO ZYSKUJESZ Z CAPAROL?

• Ochronę zdrowia podczas codziennej pracy.

• Możliwość dopasowania produktu do oczekiwań Twoich 
oraz klienta.

• Malowanie bez wysiłku i mniejsze obciążenie dla 
kręgosłupa – dzięki zredukowanemu oporowi toczenia 
się wałka z farbą.

• Idealny efekt po zastosowaniu 2 warstw.
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Farby i systemy ociepleń Caparol 
– wznieś swój biznes na wyższy 
poziom

Po lekturze tego e-booka wiesz już, że farby oraz systemy ociepleń 
Caparol to dobry wybór zarówno dla Ciebie, jak i Twoich 
klientów. Codzienne wyzwania stają się z nimi znacznie łatwiejsze do 
pokonania, a Ty możesz się skupić na sumiennym wykonywaniu swojej 
pracy oraz rozwijaniu biznesu.

Centrum Szkoleniowe Caparol to miejsce, gdzie zdobędziesz praktyczną 
wiedzę i podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe. Szkolenia 
stacjonarne są prowadzone w formie warsztatów, w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do naturalnych. 

Podejmij wyzwanie i zarabiaj z marką Caparol!

PAMIĘTAJ JESZCZE, ŻE:
• poszczególne kolory farby są uzyskiwane w systemie 

barwienia komputerowego w profesjonalnych 
hurtowniach budowlanych – więc z łatwością 
uzyskasz określony kolor, jeśli zabraknie Ci farby,

• produkty Caparol możesz kupić w profesjonalnych 
hurtowniach budowlanych i punktach handlowych. 
Zbieraj punkty w programie lojalnościowym Caparol.

     zobacz tutaj >

24/24


	Przycisk 4: 
	Przycisk 5: 
	Przycisk 6: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 8: 
	Przycisk 9: 
	Przycisk 10: 


