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Verfvertrouwen

Als je werkt met superieure verf, durf je zelfs de meest 
uitdagende schilderklus aan. Maar dat is niet de enige reden 
waarom steeds meer schilders, architecten, professionele 
opdrachtgevers en particulieren kiezen voor Caparol. 

Bij Caparol kun je óók vertrouwen op betrokken mensen die 
altijd voor je klaar staan. Met praktische deskundigheid die zich 
al sinds 1895 ontwikkelt en nog iedere dag in beweging is. 
Daardoor weet je méér en komt je eigen vakmanschap volledig 
tot zijn recht. 

Caparol staat voor een combinatie van voortreffelijke verf en 
adviezen op maat. Voeg daar je eigen kennis, kunde en ervaring 
aan toe en je gaat vol verfvertrouwen aan de slag. 

En dan liggen uitzonderlijke resultaten binnen handbereik.
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Verfvertrouwen in Teteringen

In opdracht van VvE Om de Haenen zijn in 2012 de 206 woningen Om de Haenen in Teteringen 
gerenoveerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het effectieve Nespri-TEC systeem in 
combinatie met het product ThermoSan Nespri. Uitgevoerd door Schilderwerken J. Schilders.





Als de mensen van Caparol al in een vroeg stadium met een project meedenken, 
is dat aan het eindresultaat te zien. Vandaag én morgen. 
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Vertrouwen is onmisbaar voor iedere schilder. Vertrouwen in je eigen vakmanschap, 
maar ook in de materialen en de producten waar je mee werkt. In een beroep waar 
techniek en vaardigheid samenkomen, kun je onzekerheid en verrassingen niet 
gebruiken. Geen wonder dat schilders die hoge eisen stellen aan een nauwkeurig 
voorspelbaar eindresultaat, graag werken met Caparol. Verf met een stabiele 
samenstelling en een sublieme verwerkbaarheid. Ook onder moeilijke omstandigheden. 

Een schilder met zelfvertrouwen durft meer en presteert beter. Dat zelfvertrouwen is 
vóór alles gebaseerd op vakkennis en vaardigheid. Maar het vakmanschap van de 
schilder komt pas goed tot zijn recht wanneer hij beschikt over eersteklas producten, 
die hij bovendien op de juiste manier toepast. Caparol zorgt niet alleen voor de best 
denkbare verf, maar voorziet de vakman óók van praktische kennis. Of het nu gaat 
om materiaal, product, techniek, ondergrond of voorbehandeling, de mensen van 
Caparol staan altijd klaar voor een gedetailleerd en praktijkgericht advies. 

Vastgoedonderhoud draait steeds meer om optimale efficiency. Alle reden om de 
mensen en producten van Caparol al in een vroeg stadium bij uw project te betrekken. 
Als we kunnen meedenken in het proces en al tijdens toolbox meetings onze bijdrage 
kunnen leveren in de vorm van analyses en adviezen, komt dat het eindresultaat 
zichtbaar ten goede. In kwaliteit en duurzaamheid. 

Meer durven, beter presteren

Complex: Najade Resort, Loosdrecht

Opdrachtgever: Elvestia Vastgoed Beheer B.V. Bussum

In eigen beheer uitgevoerd



Caparol stelt de schilder in staat zich te onderscheiden met het meest 
effectieve instrument dat er in ons vak te vinden is: kleur! 
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Bij Caparol staan we dicht bij de schilder. Niet alleen in de voorbereiding van een 
project, maar ook tijdens de uitvoering en zo nodig ook daarna. Kies je als schilder 
voor Caparol, dan sta je er nooit alleen voor. 

Als schilder kun je bij Caparol niet alleen rekenen op de hoogste kwaliteit als het 
gaat om producten en kennis. Ook de manier waarop we onze organisatie hebben 
ingericht, is nauwkeurig afgestemd op onze zakenpartners. Bij Caparol hebt u een 
vaste contactpersoon, die u, uw bedrijf en uw klanten door en door kent. Daardoor 
ontstaat al snel een soepele wisselwerking waar alle betrokkenen beter van worden. 

Caparol kan aan alle aspecten van uw bedrijfsvoering een waardevolle bijdrage 
leveren. Als we dan toch één specialiteit moeten noemen, is het ongetwijfeld onze 
kleurcompetentie. Met onze eindeloze productie- en presentatiemogelijkheden stellen 
we u graag in staat om u te onderscheiden en uw vakmanschap extra kleur te geven.

Bij het selecteren van onze dealers stellen we bij Caparol hoge eisen aan kennis en 
betrokkenheid. Daardoor vindt u Caparol niet op iedere straathoek. Maar ook bij u in 
de buurt is een deskundige en goed gesorteerde Caparol-dealer gevestigd. Kijk op 
www.caparol.nl voor het dichtstbijzijnde verkoopadres.

Dicht bij de schilder

Project: Stadsschouwburg “De Harmonie” Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Uitvoerend bedrijf: De Noordhoek Schilderwerken





In Kerkrade is de wijk Nulland, bestaande uit 133 woningen, gerenoveerd met  Capatect gevelisolatie. 
Om de bewoners een goed beeld te geven van het eindresultaat is door Caparol 

in samenwerking met SeC Architecten een professioneel kleuradvies verzorgd. 
Het project is uitgevoerd door Bouwservice Fons van der Heijden BV.

Verfvertrouwen in Kerkrade
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Verder kijken dan vandaag of morgen

Een pas geschilderd object spreekt vrijwel altijd tot de verbeelding. Maar vanuit het 
perspectief van de opdrachtgever is het zeker zo interessant om de vraag te stellen 
hoe het schilderwerk er over vijf of acht jaar uitziet. Voor dat langetermijnresultaat 
zijn de beslissingen die in het voortraject worden genomen allesbepalend. Ook de 
adviezen van Caparol zijn met name gericht op de langere termijn. Ze zijn gebaseerd 
op échte referentieprojecten. En hetzelfde geldt voor de garanties. We hebben 
vertrouwen in ons product en daar durven we ook consequenties aan te verbinden. 

Opdrachtgevers in vastgoedonderhoud staan voor de uitdaging om geld en middelen 
op de juiste manier en strategisch in te zetten. Een inhoudelijk doortimmerd en 
betaalbaar advies is van onschatbare waarde. Met Caparol bent u er zeker van dat 
u een advies krijgt dat is opgesteld door mensen die de praktijk kennen en precies 
weten wat er komt kijken bij de verwerking van de producten. 

De inhoud van een onderhoudsadvies van Caparol is altijd gericht op zekerheid voor 
de lange termijn. Zekerheid over kwaliteit en zekerheid over kosten. Op die manier 
brengen we systemen op basis van prestatie-eisen tot stand die perfect passen in het 
streven naar resultaatgericht vastgoedonderhoud. 

Caparol kiest voor een actieve houding als het gaat om onderhoudsmanagement. We 
nemen onze verantwoordelijkheid en brengen onze expertise in om het onderhoud zo 
efficiënt mogelijk vorm te geven. 

Complex: Complex De Trommel Roermond

Opdrachtgever: Wonen Zuid

Uitvoerend bedrijf: Fons van der Heijden



Goed onderhoudsmanagement verhoogt de economische waarde van 
vastgoed. Verantwoorde investeringen in onderhoud leveren uiteindelijk 

een aanzienlijke, tastbare meerwaarde op. 
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Nog niet zo lang geleden verlangden opdrachtgevers van hun verfleveranciers en 
schildersbedrijven een eenmalige inspanning. Niet meer en niet minder. Caparol 
zag als een van de eerste grote verfmerken in dat die eis niet langer toereikend 
zou zijn. Sinds jaar en dag investeren we daarom veel in langdurige relaties met 
architecten, schildersbedrijven, adviseurs en opdrachtgevers. Dat levert op termijn 
een kwaliteitsverbetering op die zich bijvoorbeeld uitbetaalt in heldere, relevante 
en haalbare functionele eisen. Het formuleren van die eisen is nu eenmaal een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Als de uitgangspunten 
een breed draagvlak in de keten hebben, verloopt zowel de voorbereiding als de 
uitvoering van een project beter, makkelijker en met minder vertraging en onnodige 
discussies. 

Duurzaamheid is voor Caparol geen modieuze luxe, maar een keiharde doelstelling. 
Het streven naar duurzaamheid is in onze visie niet alleen van belang met het oog op 
de leefbaarheid van onze natuurlijke omgeving, maar ook in economisch opzicht. En 
hoewel er niets op tegen is om op enig moment kritisch te kijken naar de prijs van 
verf, is het uiteindelijk een ondergeschikte factor. Zeker als ‘dure’ verf in de praktijk 
een hogere kwaliteit, een efficiëntere toepassing en een grotere budgetzekerheid met 
zich meebrengt. 

Kennis ontwikkelen, toepassen en delen

Project: Ziggo Dome Amsterdam

Opdrachtgever: Strukton

Uitvoerend bedrijf: Schildersbedrijf Van Zuylen



Caparol is meer dan een leverancier van verf. We staan opdrachtgevers 
in de keten bij als kennispartner. Zo leveren we een wezenlijke bijdrage 

aan een meerjarige planning van duurzaam vastgoedonderhoud. 





Verfvertrouwen in Roermond

De gevel van appartementencomplex ‘De Trommel’ aan de Beethovenstraat te Roermond 
is prachtig gerenoveerd met behulp van Capatect gevelisolatie en Amphibolin. 

Uitgevoerd door Fons van der Heijden, in opdracht van Wonen Zuid.



Zelfs een geniale architect is afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. 
De deskundigheid van de schilder staat daarbij centraal, maar ook producten 
hebben invloed op het resultaat. Een keuze voor eersteklas verf is een goed 
begin om risico’s te verkleinen. 
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In onze dichtbevolkte samenleving kunnen we het belang van architectuur niet genoeg 
benadrukken. Het gedrag van burgers staat op straat, in het café en in de politieke 
arena vrijwel dagelijks ter discussie. De gebouwde omgeving heeft een enorme 
invloed op dat gedrag. 

Aan de ontwerpers van huizen, kantoren en openbare gebouwen stellen we niet alleen 
functionele eisen. De esthetiek, de sociale functie en de economische eigenschappen 
van een gebouw zijn niet altijd in cijfers uit te drukken, maar wegen minstens even 
zwaar als de primaire functie.  

Om architecten zoveel mogelijk in staat te stellen veelzijdige prestaties te leveren, 
zorgt Caparol vooral voor maximale flexibiliteit. We doen dat door verfproducten 
en kleursystemen te leveren, die de architect zowel esthetisch als functioneel veel 
mogelijkheden bieden. 

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten treden we regelmatig op als kennispartner. 
Omdat Caparol veel kennis in huis heeft over de mogelijkheden en effecten van kleur, 
werken we in zulke gevallen nauw samen met architecten. Kleur heeft uiteraard op de 
eerste plaats een esthetische functie. Tegelijkertijd ondersteunt en versterkt kleur de 
functie. Met onze adviezen dragen we bij aan een doordachte kleurkeuze en dragen 
we bij aan een combinatie van functionaliteit en esthetiek. Hoe hoger het niveau van 
die combinatie, des te hoger de kwaliteit. 

Bewegingsruimte voor architecten 

Kunstmuseum NY Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen, Denemarken

Architect: Camilla Schutzmann Steuch, Londen



Het maatschappelijk belang van goede architectuur wordt nog wel eens 
onderschat. Niet door Caparol. Wij geven de creativiteit van de architect 
graag zoveel mogelijk ruimte. 
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Ook de architect heeft binnen de vastgoedketen een verantwoordelijkheid voor het 
rendement op lange termijn. Door in een vroeg stadium samen te werken met Caparol, 
creëert ook een creatieve partij als de architect meer zekerheid en een maximaal 
rendement op de investering van de vastgoedeigenaar en opdrachtgever. 

Een architect heeft als doel een omgeving te realiseren, waarin bewoners, bezoekers 
en gebruikers zich prettig voelen. De ruimte die een architect ontwerpt, is méér dan 
de fysieke ruimte. Een architect geeft richting en brengt een belevingsruimte tot stand. 
Als de kleurkeuze ruim is, komt het doel van de architect al een heel stuk dichterbij. 
Caparol faciliteert de architect onder meer met een uitgebreide collectie kleuren voor 
uiteenlopende toepassingen. Maar ook door heldere en handzame kleurenstalen en 
kleurenwaaiers aan te bieden. 

Een prettige omgeving

Appartementencomplex Siili 6, Tartu, Estland

Architect: Bramberger Architects Gratz, Oostenrijk



Verfvertrouwen in Peking

De spanten en vakwerken van het National Stadium in Peking, gebouwd voor de Olympische Spelen van 2008, 
kregen een speciale, briljantrode afwerking die sterk bijdraagt aan de bijzondere uitstraling van ‘het Vogelnest’. 
Ontworpen door architectenduo Herzog & de Meuron en artistiek adviseur Ai WeiWei.
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Aan onze woonomgeving stellen we meer dan ooit hoge eisen. We besteden veel 
aandacht, tijd en geld aan het creëren van een huis dat in alle opzichten bij ons past. 
De enorme kleurdiversiteit en veelzijdigheid in kleurpresentaties maakt Caparol tot een 
koploper in het ontwikkelen en toepassen van producten voor woningen. 

Visuele aspecten zijn van belang, maar juist in de persoonlijke omgeving staan 
bijvoorbeeld ook gezondheid en veiligheid volop in de belangstelling. Caparol 
investeert voortdurend in de ontwikkeling van gespecialiseerde producten die een 
positieve bijdrage leveren aan de omstandigheden binnenshuis. Een maximale omzet 
is daarbij niet ons eerste doel – een maximaal effect voor uw wooncomfort wel. 

Sommige producten die we in de loop van de jaren hebben geïntroduceerd, zijn 
bedoeld voor een specifieke doelgroep of voor uitzonderlijke omstandigheden. Op 
die manier hebben we onder meer voor mensen met zeldzame allergieën en een 
overgevoeligheid voor bacteriën en straling de kwaliteit van leven sterk kunnen 
verbeteren. 

Bewust wonen



Prettig wonen – bij Caparol vinden we dat net zo belangrijk als u. 



26

Duurzaamheid en energiebesparing vormen in de professionele markt niet meer het 
exclusieve terrein van idealisten en dromers. Integendeel: bewust omgaan met de 
leefomgeving en onze natuurlijke hulpbronnen is voor eigentijdse ondernemingen een 
zakelijk uitgangspunt. Caparol behoort in die ontwikkeling al jaren tot de voorhoede en 
heeft op dit gebied dan ook veel kennis verworven en toegepast in talloze producten. 
Die kennis zetten we natuurlijk ook in de woonomgeving graag in. 

Verfproducten kunnen verrassend veel bijdragen aan een duurzame en energiezuinige 
omgeving. Dat levert u op dit moment meer woongenot op en in de toekomst 
waardebehoud van uw huis. Een aangename gedachte. 

…en ze woonden nog lang en gelukkig

Object: Particuliere woning Linne

Uitvoerend bedrijf: Opheij Schilders en Fons van der Heijden



De kennis en ervaring die Caparol in de professionele markt heeft 
opgebouwd, is óók waardevol voor uw woning.



Verfvertrouwen in Madrid

Het duizelingwekkende CaixaForum lijkt zich niets aan te trekken van de wet van de zwaartekracht; 
het uiterlijk van de kunstgalerie is extra spectaculair dankzij de speciale coating van het plafond. Met 
Caparol Metallocryl Exterior. Ontworpen door Herzog & de Meuron. 







Hoe uitdagend het project ook is, met Caparol pak je het vol zelfvertrouwen aan.



Verfvertrouwen
Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW Belgium

Koeltorenlaan 2    B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30    Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be    Website: www.caparol.be

DAW Coatings Nederland B.V.

Postbus 1122    NL - 3860 BC Nijkerk

Tel: +31 (0)33 - 247 50 00    Fax: +31 (0)33 - 245 18 33

E-mail: info@caparol.nl    Website: www.caparol.nl


