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Stimați parteneri,
Vă aducem la cunoștință extinderea gamei Caparol cu două produse noi în familia tehnicilor
decorative de interior.

Capadecor® Stucco Satinato
Capadecor Stucco Satinato este o masă de șpaclu pe bază de dispersii,
în scopul realizării unor concepte decorative interioare, de înaltă calitate. Prin
tehnica de aplicare Stucco, se obțin suprafețe satinate cu aspect de tehnică de
șpăcluire. Prin posibilitatea nuanțării computerizate într-o gamă variată de
culori, precum și aplicarea facilă, acest produs este deosebit de versatil.
Stucco Satinato este un produs ce oferă posibilități multiple de decorare
particularizată a încăperilor reprezentative, atât din domeniul privat, cât și
business.
Proprietăți:
• Prelucrare ușoară;
• Disponibilă și în nuanțe intense;
• Economică;
• Nuanțare computerizată în cca.1300 nuanțe din paletarele 3D System și CaparolColor.

Nr. material

Nr. EAN

Denumire

Ambalaj

Preț*

894371

4002382000087

CD Stucco Satinato

2,5 litri

254.89 RON/găleată

894366

4002382000032

CD Stucco Satinato

5 litri

476.79 RON/găleată

*preț fără TVA
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Capadecor® Calcino Romantico
Calcino Romantico este o masă de șpaclu decorativă, minerală, pe bază de
var, pentru decorațiuni la interior. Cu ajutorul produsului Calcino Romantico
se pot realiza suprafețe în diferite nuanțe, cu structuri variate, de la imitații
de piatră naturală până la suprafețe care imită betonul.
Proprietăți:
• Masă de șpaclu cu granulație fină;
• Suprafețe individuale;
• Capacitate ridicată de absorbție și difuzie;
• Aspect mat-mătăsos până la mat-lucios;
• Disponibilă în peste 50 de culori naturale (se livrează din fabrică)
Posibilitățile de finisare sunt multiple, în funcție de tehnica de modelare utilizată.

„Authentico” – suprafață ce imită betonul aparent

„Travertino” – suprafață ce imită travertinul

„Grigio” - suprafață fină ce imită piatra naturală

„Puristico” - suprafață rugoasă ce imită piatra naturală
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Nr. material

Nr. EAN

Denumire

Ambalaj

Preț*

890375

4002381987365

CD Calcino Romantico alb

7,5 kg

144.59 ron/găleată

890370

4002381987310

CD Calcino Romantico alb

15 kg

257.14 ron/găleată

890379

4002381987402

SOTON CD Calcino Romantico

7,5 kg

815.63 ron/găleată

890374

4002381987358

SOTON CD Calcino Romantico

15 kg

922.82 ron/găleată

*preț fără TVA

CD = bază necolorată
SOTON CD = gata colorat

Va rugăm notificați distribuitorii privind instrucțiunile prezentei informări!

Departament Suport si Dezvoltare
 Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522
 Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit)
 E-mail : tehnic@caparol.ro
 www.caparol.ro
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