
 

Stimați parteneri,  

Lansarea pe piața de profil din România a vopselei BlackBoard a 

constituit un succes. Am remarcat totodată interesul crescând al 

clienților pentru vopseaua BlackBoard Paint nuanțată și în alte culori 

decât uzualul negru: verde, roșu, albastru etc. 

Până în prezent, am oferit posibilitatea nuanțării exclusiv în sediile 

Caparol, de aici timpii de așteptare de 1-3 zile de la lansarea comenzii 

până la primirea produsului colorat particularizat.  

Din această motiv am considerat oportună dezvoltarea unor baze de nuanțare computerizată. Astfel, 

nuanțarea produsului BlackBoard Paint se va putea realiza de acum înainte și pe mașinile ColorExpress 

din magazinele dumneavoastră - partenerii noștri. Clientul își primește produsul colorat pe loc în culoarea 

dorită, iar dumneavoastră nu vă mai faceți griji pentru comenzi și alte probleme logistice legate de livrarea 

la timp a mărfii. 

Sunt disponibile baze de nuanțare atât pe produsul Blackboard Paint MAT cât și Blackboard Paint SATIN, 

ambele în ambalaje de 2,35 l. Rețetele de nuanțare au fost deja incluse în programul LargoTint. 

Produsul poate fi comandat folosind următoarele date: 
 

Cod   Denumire produs  Preț* 

900678   CX Blackboard Paint Mat Basis 3 2,35 L 247.43  

900679    CX Blackboard Paint Satin Basis 3 2,35 L  247.43  

 *Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA  

Precizăm că vom păstra și pe mai departe posibilitatea nuanțării în fabrică a culorilor dorite de clienți, pe 

bază de comandă fermă și cu luarea în calcul a celor 1-3 zile necesare ca produsul colorat să ajungă la 

dumneavoastră.  

Vă reamintim codurile la care puteți comanda Blackboard Paint standard (negru) și culori particularizate 

la sediile Caparol (SOTON):  

Cod   Denumire produs  Preț* 

900530   CX Blackboard Paint Mat SOTON  2,5 L  263.23  

900531 CX Blackboard Paint Satin SOTON  2,5 L  263.23  

900523   CX Blackboard Paint Mat 2,5 L  263.23 

900526 CX Blackboard Paint Satin 2,5 L  263.23  

*Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA  
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Blackboard Paint  în diverse culori 

Baze de nuanțare în sistemul ColorExpress 


