
 

Kompetenciánk az Ön sikeréhez 
Minőség, innováció,  

termékválaszték és design 
 
 

Az emberek egész életen át tartó egészség iránti vágya a legfontosabb. Mindez egyre nagyobb 
jelentőséggel bír napjaink építési technológiáinak szempontjából, mivel folyamatosan növekszik 
az igény a minőségi és egészséges építőipari bevonatrendszerekre. 
 
Jelentős vegyipari tevékenységet végző vállalatként nemcsak felelősségnek, de kötelességnek is 
érezzük, hogy a gazdasági, környezeti és az emberi szempontokat – a fenntarthatóságot szem 
előtt tartva – együtt kezeljük. Mindehhez természetes hozzátartozik a klímavédelem, az 
erőforrások hatékony felhasználása és az emberek számára egy kellemes környezet kialakítása. 
Ezekhez a célokhoz szeretnénk hozzájárulni gondolkodásmódunkkal, tetteinkkel, termékeinkkel 
és megoldásainkkal.  
 
A Caparol olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyekkel a lakó- és élettereket 
a lehető leghatékonyabb módon lehet megtervezni, megóvni, valamint értéküket fenntartani. 
Több, mint 125 éves tapasztalatra alapuló szakértelmünkre alapozva szerte a világon a 
szakemberek erős partnereként szereztünk magunknak elismerést. Nemzeti és nemzetközi 
sikereink elsősorban az alapvető kompetenciáinkon alapulnak: minőség, innováció, 
termékválaszték, design. 
 
Napjainkban a szakemberek számára az iparág legszélesebb választékát kínáljuk: alapozók-, 
glettanyagok-, oldószermentes festékek-, színvakolatok és lazúroktól kezdve a mázolóanyagokig, 
padlóbevonatok-, épületvédelmi termékek-, homlokzati és beltéri hőszigetelés-technológiai, 
valamint a helyiségek akusztikai rendszereitől-, kül- és beltéri falburkolatoktól, a dekorációs 
technikákon át a műemlékvédelmi termékekig és egyéb építőipari rendszermegoldásokig 
bezárólag. 
A festékkereskedelem kiegészítő ágazatainak választékával együtt a szakemberek nem találnak 
máshol ilyen átfogó problémamegoldási kompetenciát, mint a Caparolnál. 
 
A felelősségteljes gondolkodás és a hosszútávon való tervezés mindig is része volt a vállalati 
filozófiánknak – tradicionális családi vállalkozásként – ez a felfogás már az ötödik generáció óta 
kísér minket. A Caparol anyavállalatát a "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn 
Stiftung & Co KG"-t (DAW) 1895-ben alapították, amely ma a beszerzésekkel, gyártással és 
pénzügyi feladatokkal foglalkozik, mindmáig megőrizve privát tulajdonosi függetlenségét.  
 
A Caparol Németországban piacvezető az építőipari bevonatok terén. Európa-szerte magasan 
jegyzett márkaként - az ismert csíkos elefánt logójával - a nagyvállalatok közé tartozik. 
Világviszonylatban 34 országban képviselteti magát. 
 

     Caparol – A minőség élménye 


