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Spoločnosť pod názvom CAPAROL je výrobca certifikovaných zatepľovacích systémov ETICS
s európskymi certifikátmi ETA a všetkých druhov náterových hmôt používaných v stavebníctve. Caparol
je
nadnárodným koncernom DAW (Deutsche Amphibolin – Werke) so sídlom v Nemeckej spolkovej republike
v meste Ober–Ramstadt. Ako najväčší výrobca v Európe zabezpečuje výrobu ekologických vodou rozpustných
materiálov, ktoré sú používané vo všetkých oblastiach stavebníctva. Najmodernejšie výrobné technológie, prísne
kontrolované a vysoko kvalitné vstupné suroviny sú garanciou mimoriadnej kvality výrobkov spoločnosti.
Certifikácia výrobkov podľa európskych noriem je samozrejmosťou.
Naša spoločnosť Vám ponúka výber zo širokej rady zatepľovacích systémov, výrobky z farieb a lakov,
ušľachtilých omietok, sanačných omietok, lepidiel, izolácie a sanácie betónu, liatych podláh, sanačných systémov na
historické budovy a pamiatkovo chránené objekty ako aj výrobky špičkovej kvality - wellness náterových hmôt pre
najnáročnejšiu klientelu. Táto ponuka je len 1/12 z výrobného programu produktov spoločnosti, čo predstavuje cca
5000 druhov výrobkov.
História a meno Caparolu má svoju tradíciu už viac ako 115 rokov a je synonymom najvyššej kvality. V súčasnosti
firma významne prispieva k vývoju nových výrobkov, ktoré stavia na najnovších poznatkoch vedy. Najkvalitnejšie
suroviny, moderné výrobné technológie a prísna kontrola kvality Vám dávajú istotu, že v širokom výrobnom
programe nájdete materiál, ktorý bude zodpovedať vašim estetickým a kvalitatívnym požiadavkám. Desing
a stavebno-technické požiadavky sú pre nás hlavným kritériom pre hodnotenie kvality všetkých našich produktov.
V Nemecku, Rakúsku a Turecku má Caparol pre svoju vysokú kvalitu dominantné postavenie na trhu a je svetovým
lídrom v danom segmente. Výrobné a odbytové závody koncernu sú rozšírené v 47 krajinách po celej Európe,
taktiež v Spojených Arabských Emirátoch alebo aj Číne. Cenovo sú produkty firmy na úrovni konkurencie, avšak
kvalita je nepomerne vyššia.
Ponuka našej spoločnosti v tejto oblasti nie je konečná. Produkty je možné pomocou tónovacej technológie
Color Express farebne upravovať v širokej farebnej škále. K tomuto účelu slúži najmodernejší tónovací systém
a vyvinuté technológie Caparol systém 3D plus. Sieť našich predajcov je minimálne v každom krajskom meste,
resp. kompletné zastúpenie je zverejnené na internetovej adrese našej spoločnosti. Naše referenčné stavby sú taktiež
uverejnené na našich webových stránkach (www.caparol.sk) (www.caparol.cz) (www.caparol.de) . Za niektoré
referencie môžeme spomenúť oprava fasády Moskovského Kremľa, Národné Múzeum Budapešť, Allianz Aréna
Mníchov, olympijský štadión Peking /vtáčie hniezdo/, Brandenburská brána v Beríne, Národné tenisové centrum
Bratislava, Polus City Center Bratislava, sme dodávatelia všetkých obchodných komplexov Lidl a Billa v SR a ČR.
V Košiciach sú to ProCare poliklinika, VUSCH Košice, bytové domy, Boženy Němcovej 2,4,10,12,14,16, Hlinkova
22, SAV Košice, Ždiarska 1, Benadova ul., Humenská ul., Bukovecka 1, Orgovánova 2, Pajorová 14, Baltická
5,6,7,8, Ovručska 10,12, Povstanie č.ľudu 6,8, Ondavska 3-7, 9-13, Jenisejská 43, ZŠ Laca Novomeského,
CORTEC, Jesenského 2, Tr.SNP 74-78, Daňový úrad vo Vranove n/T ... a množstvo zateplených bytových domov
a komplexov ako v ČR tak aj v SR.
Spoločnosť Caparol vyrába širokú škálu zatepľovacích systémov. Prvý zatepľovací systém v Európe sa datuje od
1957 a jeho výrobcom je práve Caparol. Na našom trhu v súčasnosti ponúkame vonkajšie kontaktné zatepľovacie
systémy Capatect BASIC LINE, TOP LINE, MINERA LINE, ECO LINE.
BASIC LINE – výhodné zateplenie
TOP LINE – perfektné zateplenie
MINERA LINE - čisté minerálne zateplenie
ECO LINE – prírodné zateplenie
Klasický variant BASIC-LINE je tepelne izolačný kombinovaný systém s biely polystyrénom ako izolačným
materiálom. Po desaťročia osvedčený variant splňuje v ekonomickom a technickom ohľade všetky požiadavky
izolácií vonkajších stien.
Špičkový polystyrénový izolačný systém TOP-LINE, využíva HiTech komponent. Dosahuje optimálnu izolačnú
účinnosť pomocou novovyvinutých izolačných dosiek Capatect Dalmatin. Jedná sa o extrémne odolný systém
s elastickou armovacou vrstvou. Vrchná omietka na báze silikónovej živice je vysoko priedušná a výborne
odpudzuje nečistoty. Izolačné dosky Capatect Dalmatin majú vynikajúcu zvukovú izoláciu a s použitím špeciálne
vyvinutej pastovitej armovacej vrstvy s uhlíkovými vláknami má schopnosť zniesť aj mechanické poškodenie do

15J. Najnovšie produkty z edície Carbon sú schopné zniesť aj mechanické poškodenie zatepľovacieho systému
pôsobiacou silou viac ako 50J, /1kg kovová guľa padajúca z výšky viac ako 5m/ vďaka uhlíkovým vláknam použitým
v týchto produktoch. Jedná sa o lepidlá na armovanie, omietky a fasádne farby. Uvedené vlastnosti produktov
predstavujú absolútnu špičku na trhu v súčasnosti.
Najkvalitnejší izolačný systém MINERA-LINE je extrémne difúzny, robustný, nehorľavý a má dlhú životnosť
z dôvodu použitia výhradne minerálnych zložiek – izolačného materiálu z minerálnych vlákien, minerálnych tmelov
a šľachtených omietok.
ECO-LINE je izolačný systém s výhradne biologickými a minerálnymi zložkami. Izolačný materiál zo stopercentne
obnoviteľného zdroja priemyselného konope, minerálne tmele a minerálne šľachtené omietky, zaručujú izoláciu
vonkajších stien a maximálne šetria životné prostredie.
Na zatepľovacie systémy Capatect vydávame certifikáty realizátorským firmám po ich odbornom zaškolení
a v záujme dodržania kvality vykonávaných prác po dohode na požiadanie robíme aj kontrolu počas realizácie.
Veríme, že sme Vám priblížili činnosť našej spoločnosti a prispeli k rozšíreniu Vašich informácií o ďalšie typy
zatepľovacích systémov ETICS s ETA certifikáciou ale aj činnosť svetového výrobcu stavebných hmôt.
V Košiciach máme výhradných predajcov našej značky s miešacími centrami a skladovými zásobami, čo
v konečnom dôsledku zabezpečí okamžité dodávky na stavbu.
S pozdravom

V Košiciach 23.2.2012

Jozef Kis
CAPAROL
Regionálny vedúci predaja
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