
O jakości systemów ociepleń decydują trzy czynniki: termoizolacyjność, trwałość i atrakcyjność elewacji. Caparol od 50 lat 

pracuje nad udoskonaleniem technologii i receptur produktowych. Nasi eksperci przeprowadzają liczne badania, testy, poznają 

oczekiwania profesjonalistów. Wszystko po to, by naszym klientom oferować trwałe, piękne i pewne systemy ociepleń. 

Przede wszystkim myślenie systemowe
Trwałość i niezawodność ocieplenia ścian budynków są efektem współdziałania poszczególnych elementów systemu oraz

dobrego wykonawstwa. W praktyce oznacza to, że komponenty wchodzące w skład systemu ociepleń są dobrane w taki

sposób, aby zachowywały swoje własności przez wiele lat użytkowania. Od kompletności systemu zależy trwałość i odporność

na działanie środowiska zewnętrznego oraz bezpieczeństwo pożarowe elewacji.

Gwarancja dobrego wyboru
Na podstawie ponad 50-letniego doświadczenia Caparol w systemach elewacyjnych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów

program gwarancji systemów ociepleń dopasowanych do różnych potrzeb i  warunków technicznych inwestycji. Dzięki 

systemom ociepleń Caparol mogą Państwo zyskać nawet 15 lat gwarancji. 

CAPATECT CARBON
System Capatect CARBON gwarantuje

najwyższą odporność na uderzenia 

mechaniczne i warunki atmosferyczne, 

w tym na grad. Dzięki zastosowaniu

włókien węglowych system Capatect

CARBON jest praktycznie niezniszczalny.

System Carbon to twardość diamentu

dzięki zastosowaniu włókien

węglowych:

15 lat gwarancji

Najwyższa odporność na uderzenia 

mechaniczne (do 60 J)

Intensywne i bardzo ciemne kolory,

również czarny (HBW ≥ 5)

Odporność na gradobicie

Czyste elewacje na długi czas dzięki

technologii samooczyszczania Caparol 

Clean Concept®

CAPATECT LONGLIFE 
System ociepleń Capatect LONGLIFE

spełnia wysokie wymagania dotyczące

ocieplania budynków, zapewniając

oszczędność energii i wysoki komfort

cieplny mieszkania przez całą dobę.

System Longlife to czyta elewacja 

na długie lata i trwała redukcja strat 

energii:

10 lat gwarancji

Oszczędność kosztów ogrzewania

nawet do 40%

Niskie koszty energii potrzebnej do

ogrzania domu

Maksymalny komfort cieplny mieszkania

Efektywna ochrona przed upałem 

i chłodem

CAPATECT CLASSIC
Capatect CLASSIC – wysoce 

funkcjonalny system, sprawdzony

na milionach metrów kwadratowych 

ocieplonych budynków. Optymalne

rozwiązanie zarówno na duże

inwestycje, jak i na domy jednorodzinne. 

System Classic jest najlepszy 

w swojej klasie:

10 lat gwarancji

Szerokie możliwości aranżacyjne

Rozwiązania dla domów

jednorodzinnych i dużych inwestycji

Systemy ociepleń Caparol:

 PIĘKNO   CIEPŁO   WYTRZYMAŁOŚĆ

Capatect Carbon Capatect ClassicCapatect Longlife

caparol irbj2017.indd   126caparol irbj2017.indd   126 2017-01-25   12:46:432017-01-25   12:46:43



www.caparol.pl

 PIĘKNO   CIEPŁO   WYTRZYMAŁOŚĆ

Systemy ociepleń z gwarancją
•  nawet do 15 lat gwarancji

•  odporność na uderzenia mechaniczne do 60 J

•  szerokie możliwości aranżacyjne – nowoczesne techniki dekoracyjne

•  możliwość użycia bardzo ciemnych i intensywnych kolorów, nawet czarnego 

•  odporność na czynniki atmosferyczne, w tym gradobicie

Capatect Carbon Capatect ClassicCapatect Longlife
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