
ს  ა  ს  ტ  უ  მ  რ  ო
გადაწყვეტები განსაკუთრებული სასტუმროებისთვის

WWW.CAPAROL.GE



ცხოვრება
განთავსების

ნაცვლად

ს  ა  ს  ტ  უ  მ  რ  ო



03 WWW.CAPAROL.GE 04

შინაარსი

სასტუმრო-გადაწყვეტები
განსაკუთრებული სასტუმროებისთვის

DR. RALF MURJAHN
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სასტუმრო არის კომპანია, რომელიც უფრო მეტად ვიდრე სხვა, უნდა 

აკმაყოფილებდეს ოპერატორის ფუნქციონალურ და ეკონომიკურ მოთხოვნებს 

თავისი სტუმრების სურვილების შესაბამისად, მაგალითად - ესთეტიკის მაღალი 

ხარისხის სურვილი. ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ ამ გამოწვევას და მხარს 

დაგიჭერთ პროექტირების, არქიტექტურულ და ტექნიკურ საკითხებში, იდეების 

შემუშავებიდან-განხორციელებამდე. ჩვენი პროდუქტები მოგცემთ საშუალებას 

საიმედოდ განახორციელოთ მოდური, ექსკლუზიური და ინდივიდუალური 

დიზაინის ჩანაფიქრები. ჩვენი მიზანია კლიენტის და მომხმარებლის ინტერესზე, 

მდგრადობაზე, უნიკალურობაზე და ეკონომიაზე დაყრდნობილი ერთობლივი 

გადაწყვეტილებების მიღება. 

ჩვენთვის, როგორც ოჯახური ბიზნესისთვის, რომელიც გადაეცემა თაობიდან 

თაობას, უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ეკონომიკური წარმატება შეესაბამებოდეს 

ასევე ჩვენს ეკოლოგიურ და სოციალურ პასუხისმგებლობას.

ჩვენ გვინდა შთავაგონოთ და გავაუმჯობესოთ ადამიანების ცხოვრების ხარისხი 

- იქნება ეს სამუშაო გარემო, კერძო სექტორი, თუ მოგზაურობა. სასტუმრო 

ინდუსტრიისთვის, რომელმაც მომავალში უნდა მოახდინოს ბაზარზე 

პოზიციონირება ავთენტური გამოცდილების და დიზაინის კონცეფციის 

მეშვეობით, უმთავრეს მნიშვნელობას ფუნქციონალური და ესთეტიკური 

მოთხოვნების ერთობლიობა უნდა წარმოადგენდეს. შემდეგ გვერდებზე 

თქვენთვის ჩვენ შევკრიბეთ ინფორმაცია, იდეები და წინადადებები, რომელიც 

შეიძლება თქვენს პროექტში გამოგადგეთ. ასევე მოხარულები ვიქნებით 

კონსულტაცია გაგიწიოთ კონკრეტულ პროექტებზე. დაგვიკავშირდით, ჩვენ 

დაგეხმარებით ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებში.

სასტუმრო ინდუსტრია ჩვენთვის 

უდიდესი მნიშვნელობის სფეროა 

ამიტომ ინტენსიურად ვართ 

ჩართულნი ამ სეგმენტის მიმდინარე 

და მომავალი განვითარების 

პროცესებში. ინდუსტრიაში 

რადიკალური ცვლილებები მოითხოვს 

ინოვაციურ მარკეტინგულ 

სტრატეგიებს, ახალ გამოცდილებებზე 

ორიენტირებულ ინტერიერის დიზაინს 

და ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, რაც 

ხელს უწყობს სასტუმროს 

გრძელვადიან წარმატებას. სწორედ ეს 

არის ის, რაც ჩვენ გვინდა 

შემოგთავაზოთ გადაწყვეტების 

მრავალფეროვნება.

მმართველი დირექტორი (CEO)

სპეც პროდუქტები

ჩვენი ობიექტები საქართველოში
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იგრძენი კომფორტი
ლობიში
ლობი სასტუმროს გულს წარმოადგენს

სტუმრებისთვის კონტაქტის პირველი

წერტილი,  მას აკისრია ფუნქციონალური

და საპრეზენტაციო მოვალეობა.

თავისი ატმოსფეროთი, ლობი სამიზნე აუდიტორიის მოლოდინს ემსახურება, 

ქმნის სასიამოვნო და შთამაგონებელ გარემოს, რომელიც სპონტანურად 

დასარჩენად გეპატიჟებათ. ამავე დროს, დიზაინი ითვალისწინებს 

შემოსვლისთანავე ორიენტაციას, ვიზუალურად ასახავს სახლის იდენტურობას 

და წარმოადგენს პლატფორმას სხვადასხვა მიზნებისთვის. დღესდღეობით 

ლობი გვემსახურება როგორც სტუმრების მისაღები და საინფორმაციო სივრცე, 

საკომუნიკაციო ზონა, შეხვედრების და სამუშაო ადგილი. სერვისები როგორიცაა: 

კაფე, ბარი და რესტორანი აქ არის განლაგებული. როგორც მშვიდი, აგრეთვე 

ცოცხალი ზონები - ყველაფერი ლობიშია! და ბოლოს: ლობი გვთავაზობს 

სივრცეს მრავალფეროვანი ღონისძიებებისთვის.

ეჭვგარეშეა, რომ დღევანდელი ლობი ძალზე მრავალფუნქციურია და 

ხასიათდება სივრცული მოქნილობით. ღია განლაგება ამის საუკეთესო 

წინაპირობაა - ამ გზით ლობის შეუძლია მუდმივად გარდაიქმნას და სწრაფად 

მოერგოს ახალ მოთხოვნილებებს. ლობის ინტერიერის დიზაინის სამიზნე 

ჯგუფებზე , სტილის მრავალფეროვნებაზე და ფუნქციონალურობაზე მორგება - 

განსაკუთრებული გამოწვევაა. ფერები, მასალები, განათება და ზედაპირები 

გვთავაზობს უსაზღვრო რეპერტუარს მიმზიდველი, შეუცვლელი და ამავე დროს 

ექსტრავაგანტული სივრცითი შთაბეჭდილებების შესაქმნელად.
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სერვისი სამუშაო სივრცე ღონისძიებები სასტუმროს მაღაზიები
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სერვისი

სასტუმროს სერვისების სხვადასხვა 

სივრცეებს, ძირითადათ ერთი რამ 

აერთიანებთ: ისინი

ინტენსიურად არიან დატვირთული, 

სტუმრებითა და მომსახურე 

პერსონალით. კედლების

ზედაპირებისთვის, ეს მაღალ 

დატვირთვას ნიშნავს. ამ 

გამოცდილების და სასტუმროს

სპეციფიკური საჭიროებების 

გათვალისწინებით, Caparol– მა 

შეიმუშავა მთელი რიგი

საღებავებისა:ინტენსიური, მდგრადი, 

ადვილად წმენდადი და კარგი 

ვიზუალური ხარისხის

მქონე საღებავები.

სასტუმროს საკვანძო 

ადგილმდებარეობა - სასტუმროს 

მიმღები, მომავალში თავის თავზე

სხვა დავალებებსაც აიღებს. უკვე დღეს 

მიმღებში რეგისტრაცია აღარ არის 

სავალდებულო -

ინტერნეტის საშუალებით უკვე 

შესაძლებელია, შეუფერხებლად 

იქონიოთ პირდაპირი

წვდომა სასტუმროს ოთახზე, ისე რომ 

მიმღებში რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებული სტრესი

თავიდან აიცილოთ. ეს განვითარება 

გაგრძელდება მომავალშიც და 

ტექნოლოგიებზე

ორიენტირებული სამიზნე ჯგუფების 

მიერ სწრაფად იქნება ათვისებული. 

ამრიგად,

სასტუმროს მიმღები გარდაიქმნება 

ცენტრალურ საკონტაქტო პუნქტად 

ყველანაირი სახის

მოთხოვნებისთვის. სასტუმროს 

მიმღების დიზაინი უნდა 

ითვალისწინებდეს ამ ტენდენციას

და თავისი იერსახით ქმნიდეს ღია და 

ნათელ გარემოს.

ნაკლები ემისია, გამხსნელების გარეშე

დაბინძურებისადმი მედეგი

წმენდის მაღალი უნარი

მექანიკური დატვირთვების მიმართ მედეგი

მქრქალი ზედაპირი

ნაკლები ემისია, გამხსნელების  გარეშე

შემცირებული გადაცარცვის ეფექტი,   
ინტენსიური  ფერების შემთხვევაშიც

მყარი, მდიდრული-მქრქალი ზედაპირი

გაუმჯობესების საუკეთესო უნარით

თხევადი საყოფაცხოვრებო საწმენდი 

საშუალებების მიმართ მედეგი

PREMIUMCLEAN
ინტერიერის საღებავი, მაღალი
მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის
ნათელი ფერები

PREMIUMCOLOR
ინტერიერის საღებავი, მაღალი
მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის
ინტენსიური ფერები

კედლის საღებავები,
რომლებიც ხანგრძლივი

დროის მანძილზე
ინარჩუნებენ პირველად

იერსახეს.

სასტუმროს მიმღები ხვალაც 

დაგხვდებათ - მაგრამ მისი ფუნქცია 

მასიურ ცვლილებებს განიცდის.



09 WWW.CAPAROL.GE 10

კონცენტრაცია
მოითხოვს განსაკუთრებულ
აკუსტიკას

განსაკუთრებით ღია სივრცეებში, 

რომლებიც განკუთვნილია 

მუშაობისთვის, ოთახის აკუსტიკა 

მთავარ როლს ასრულებს. 

გასაუბრებები, დისკუსიები და 

კონცენტრაცია საჭიროებს მოკლე 

რევერბერაციის დროს და დაბალ ხმის 

ანარეკლს. აკუსტიკური ოპტიმიზაციის 

სფეროში Caparol-ი წარმოდგენილია 

სხვადასხვა პროდუქტის სისტემებით - 

მათ შორის აკუსტიკური ელემენტებით, 

რომელთა მონტაჟი კედლებსა და 

ჭერზე მარტივად შესაძლებელია.

ექვემდებარება გადაკეთებას და 
გარემონტებას

სწრაფი მონტაჟი

კედლის და ჭერის მოსაპირკეთებლად

ტემპერატურის ცვლილებების მიმართ 
მედეგი

სახანძრო უსაფრთხოება შეესაბამება 
ევროპულ სტანდარტებს

მინერალური ბოჭკოების გარეშე და 
ფიზიოლოგიურად უვნებელი

შესაძლებელია ელემენტების შეფერადება

არავითარი სტატიკური მუხტი, არ იკრავს 
მტვერს

CAPACOUSTIC MELAPOR ELEMENTS
აკუსტიკური ელემენტები ხმის შთანთქმის
მაღალი უნარით

ინდივიდუალური გაფორმება

გამოიყენება როგორც კედლის ელემენტი ან 
ოთახის გამყოფი

ზომების დიდი არჩევანი, 3 მ-მდე სიმაღლის 
და ნებისმიერი სიგრძის

ხელმისაწვდომია როგორც ნაკრები 
სურათის ჩარჩოთი

CAPACOUSTIC PICTURE
ინდივიდუალურად გაწყობილი
აკუსტიკური პანელები, ოთახის აკუსტიკის
გასაუმჯობესებლადსამუშაო

სივრცე

მუშაობა და დასვენება სულ უფრო და 

უფრო მეტად ერწყმის ერთმანეთს. 

მუშაობა აღარ არის აუცილებელი 

სამუშაო მაგიდასთან და 

განსაზღვრული დროში. თანამედროვე 

IT- ის წყალობით, მუშაობა თითქმის 

ყველგან შესაძლებელი გახდა - 

აგრეთვე სასტუმროში. ამიტომ 

იზრდება მოთხოვნილება ადეკვატურ 

სამუშაო სივრცეებზე, რომლებიც 

მარტივად გამოყენებადი და 

პერსონალურ სურვილებზე 

მორგებული იქნება, მაგალითად: 

შეხვედრების ოთახები და ოფისები, 

განმარტოვებისთვის გამოყოფილი 

სივრცეებით.

მუშაობა დღესდღეობით 
აღარ ნიშნავს ერთ სამუშაო 
სივრცეზე მიჯაჭვულობას - 
მაგრამ მაინც საჭიროებს 
სივრცის წარმოჩენას
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ღონისძიება

მრავალფუნქციური და მოქნილი - ასე 

გამოიყურება ხვალინდელი დღის 

ლობი და ის გაცილებით მეტია, ვიდრე 

მხოლოდ სივრცე ყოველდღიური 

საუზმის ბუფეტისთვის ან საღამოს 

ბარში განტვირთვისთვის. დიზაინით 

ადაპტირებული ლობი ღიაა 

სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის. 

როგორც საღამოს მშვიდი 

კითხვისთვის, ასევე კორპორატიული 

ან კერძო წვეულებისთვის. 

ტრადიციული მოსასვენებელი ოთახი 

მოძველებულია, ცხოვრებისეული და 

მნიშვნელოვანი მოვლენები ისევ 

საჯაროდ აღინიშნება.

ასევე გასტრონომიური კონცეფციები , 

რომლებიც აქ ადგილს იკავებენ, უფრო 

მოქნილი, უფრო მრავალფეროვანი და 

თავიდანვე მოკლე ვადებზე 

გათვლილია. მოთხოვნილების და 

მოლოდინის სწრაფი ცვალებადობა 

მოითხოვს მოკლე „რედიზაინის“ 

ციკლს, ასევე ახალ სენსორუ იმპულს - 

ფერების, ზედაპირების და მასალების 

საშუალებით. რადგან სტუმრები 

კულინარიის ფართო არჩევანს 

აფასებენ, შესაძლებელია 

თანამშრომლობა შემოგარენში 

არსებულ კაფე-რესტორნებთან და 

სხვა გასტრონომიულ-კულტურულ 

ობიექტებთან.

იატაკი, რომელიც ყოველთვის
კარგ ფორმაშია

სასტუმროს ლობის მრავალჯერად 

გამოსაყენებელ ფართობად 

გადაქცევა, ცვლის მოთხოვნებს 

ოთახის კონცეფციებზე, 

აღჭურვილობასა და მასალებზე. 

სწრაფი ცვლა გამოყენების რეჟიმებს 

შორის განსაკუთრებით მყარ მასალებს 

საჭიროებს.  

ეს ითვალისწინებს იატაკებს, 

რომლისთვისაც Caparol-ის 

შვილობილი კომპანია Disbon-ი, 1954 

წლიდან მრავალ გადაწყვეტილებებს 

გვთავაზობს: დატვირთვის მიმართ 

მედეგ, მარტივად წმენდად იატაკის 

დანაფარებს და მრავალფეროვანი 

დიზაინის ასორტიმეტს 

ნაკლები ემისიის მქონე და
მავნე ნივთიერებებზე შემოწმებული

ცვეთა მედეგი

არ ყვითლდება

მოცურების საწინააღმდეგო

DISBON ARTEFLOOR SYSTEM 
WITH TOP LAYER DISBOXID 422
E.MI. CLEARCOAT
იატაკის დეკორატიული საფარი პრესტიჟული
ინტერიერისთვისი

ელასტიური პოლიურეთანის საფარი

ნაკლები ემისიის მქონე და გამხსნელის 
გარეშე

გაყვითლების მიმართ სტაბილური და 
ქიმიკატების მიმართ მედეგი

საშუალო და მაღალი დატვირთვის მქონე 
იატაკებისთვის

ხმის იზოლაცია სიარულის და დატვირთვის 
დროს

სტატიკური ბზარებისგან თავის დაცვა

DISBON 385
PU-PREMIUMSCHICHT
დარტყმის მიმართ მედეგი იატაკის საფარი

დღის დასაწყისიდან - 
საღამოს დასრულებამდე, 
ლობი სივრცეა მრავალი 
საქმიანობისთვის
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სასტუმროს მაღაზიები

სასტუმრო გასნსაკუთრებული

სერვისების მომწოდებელია საცალო

გაყიდვა კი ის სერვისია, რომელიც

შემოსავლების წყარო და ამავდრო-

ულად გამოცდილების ფაქტორია.

აქ საუბარია არა სუვენირებზე და 

ყოველდღიური საჭიროების ნივთებზე, 

არამედ მაღალი ხარისხის და უნიკა- 

ლურობის მქონე , მდიდრულ ნიშა 

პროდუქტებზე. სასტუმროს მაღაზიები 

გვთავაზობენ კონცეპტუალურ, თანამე- 

დროვე პროდუქტებს და უპირველეს 

ყოვლისა შერჩეულ პროდუქტებს, 

რომლებიც სხვაგან მხოლოდ ინსაი- 

დერებს აქვთ გათვალისწინებული.

სრულყოფილი კედლების
მშვენიერება

თავდაპირველად ჟანგი საკმაოდ 

უარყოფითად მოქმედებდა აღქმაზე, ახლა კი 

ჟანგის ეფექტის მქონე ზედაპირები

დამკვიდრდა როგორც ესთეტიკის ნაწილი. 

ეს კი იდეალური წინაპირობაა ელეგანტური 

კედლების შესაქმნელად.

ANTIKLASUR
‘ROST’

ოქრო უსაზღვროდ მრავალფეროვანია! 

ეფექტური შავი ოქრო ან მდიდრული 

წითელი ოქრო, გამოხატული ფითხის

ეფექტებით თუ შეუმჩვნეველი გარდამავალი 

ფერთა ტონებით - ოქროს მეშვეობით 

მრავალი ეფექტური ზედაპირის შექმნა არის 

შესაძლებელი.

CAPADECOR METALLOCRYL
INTERIOR - GOLD

მიმზიდველი, ემოციური, განუმეორებელი - 

ასე შეიძლება ელეგანტური ლითონის 

ეფექტის მქონე ზედაპირების აღწერა.

ლითონის ეფექტის მეშვეობით უსაზღვროდ 

მრავალფეროვანი და ლამაზი ზედაპირების 

შექმნა არის შესაძლებელი.

CAPADECOR METALLOCRYL
INTERIOR - SILBER

საცალო გაყიდვის კონცეფცია იზიდავს არა მხოლოდ შეთავაზებული პროდუქციის მეშვეობით, არამედ თავისი 

ინტერიერის ატმოსფეროს წყალობითაც. ზედაპირების იერსახე უმთავრეს ადგილს იკავებს ისეთ მნიშვნელოვანი 

ასპექტების გამოხატვისას, როგორიცაა: ინოვაცია, ინდივიდუალურობა და ემოციურობა. წლების მანძილზე Caparol-ი ქმნის 

მიმზიდველ ზედაპირებს, კრეატიული დიზაინერების და ტექნოლოგების მეშვეობით, რომლებიც თანამედროვე, მაღალი 

ესთეტიკის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. Caparol-ის ზედაპირები გამოირჩევა თავისი სიმარტივით, მათთან მუშაობისას 

და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადით. ასორტიმენტის სპექტრი მერყეობს ბრწყინვალე ოქროს  ზედაპირებიდან, 

ბუნებრივი პატინას ხიბლის მქონე ზედაპირებამდე.
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სასტუმროს შემთხვევაშიც პირველ შთაბეჭდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ 

შთაბეჭდილებას ჩვენ ვიქმნით უმოკლეს დროში - როდესაც ჩვენ უშუალოდ 

სივრცეების და ოთახების გარემოს ვგრძნობთ, ვხედავთ, ვყნოსავთ და ვუსმენთ. ასე 

ვხდებით რამდენად შეეფერება გარემო ჩვენს სურვილებს და მოთხოვნებს. ამ 

პროცესში, ზედაპირები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. ზედაპირების მეშვეობით 

ხდება ინტერიერის დახასიათება. საუბარია არა მხოლოდ ზედაპირის ფერსა თუ 

სიკაშკაშეზე, არამედ მის დახვეწილ თვისებებზე, მის სტრუქტურასა და 

მატერიალურობაზე. უნიკალური ხასიათის მქონე ზედაპირები ხაზს უსვამს 

სასტუმროს უნიკალურობას, განსაზღვრავს მის გარეგან ეფექტს დახვეწილი, მაგრამ 

ეფექტური გზით. მაღალი კლასის ზედაპირების დახვეწილი დიზაინი არის 

შემოქმედებითი გამოწვევა და შესაძლებლობა და ამავე დროს უფრო ეკონომიური, 

ვიდრე ძვირადღირებულ მასალებთან მუშაობა. ამრიგად, ხშირი განახლებაც უფრო 

ხელმისაწვდომი ხდება. იმისათვის, რომ ზედაპირის დიზაინის დიფერენციის 

უზარმაზარი პოტენციალი სრულად იყოს ხელმისაწვდომი, Caparol-ის 

ფერების-დიზაინის სტუდიის ექსპერტები მუდმივად ქმნიან კონკრეტულ სამიზნე 

ჯგუფებზე და პროექტებზე მორგებულ ინოვაციებს. 
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Caparol-ის ფერების დიზაინის

სტუდია ქმნის ატმოსფეროს და 

ემოციურ გამოცდილებას, ფერების და 

ზედაპირების კომპოზიციების 

მეშვეობით.

კედლები
ყვებიან თავის
ისტორიებს
და აღვიძებენ
მოგონებებს

დამზადებულია
შეკვეთით
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ახალი იდეები
ინდივიდუალური

დიზაინისთვის

17

ჟანგი დიზაინში დამკვიდრდა.

გვერდი 14

ძარღვული დიაგონალური სტრუქტურა ჰგავს მარმარილოს. 

გამჭირვალე ლაზურში არსებული პიგმენტის ეფექტი, 

აცოცხლებს სტრუქტურას და

საბოლოო იერსახეს ხაზს უსვამს. ზედაპირის სიმუქე 

განსაზღვრავს შემდგომ მარმარილოს მსგავსი ნიმუშის 

ინტენსიურობას. რაც უფრო მუქი ფერის არის ზედაპირი, 

მით უფრო ინტენსიურია შედეგი.

სრულყოფილად დაცული და ამავე დროს დახვეწილი! 

განსაკუთრებით მაღალი დატვირთვის მქონე სივრცეებში, 

ზედაპირებზე გამოიყენება დაფითხვის და მოპრიალების 

ტექნოლოგიები, რომელიც დაცულია ცვილის დისპერსიით. 

პიგმენტის ეფექტის დამატებით, მივიღებთ ეფექტური 

დიზაინის მქონე ფაქტურას.

ოქრო ყოველთვის ასოცირდება ფუფუნებასთან. ზედაპირზე 

ანტრაციტის ფერის საფუძველი ქმნის კვამლის ეფექტს, 

ხოლო მქრქალი მარცვლოვანი სტრუქტურა აძლევს 

ზედაპირს რბილად მბზინავ ბრწყინვალებას. "Smokey 

Gold"-ი სრულ ეფექტს ახდენს დიდი მოცულობის 

ინტერიერის დიზაინში და ასევე, როგორც შერჩეული 

აქცენტი ინტერიერში.

ინდივიდუალური
ზედაპირები

ინდივიდუალური სასტუმრო 

კონცეფცია მოითხოვს - 

ინდივიდუალური დიზაინის მქონე 

კედლებს - სწორედ ამიტომ Caparol-ი 

უდიდეს შემოქმედებით 

ინვესტირებას ახდენს, ახალი 

ზედაპირების ტაქტილურ და 

ვიზუალურ განვითარებაში. ამის 

საფუძველს წარმოადგენს 

უკიდურესად მრავალფეროვანი 

პროდუქტების ასორტიმენტი, 

რომელთა დამუშავება და კომბინაცია 

სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი. 

ინდუსტრიული მასალების 

ტექნოლოგიები და ხელობის უნარები 

ერთად, ქმნის კედლის უნიკალურ 

დიზაინს, თითქმის ამოუწურავი 

პოტენციალით. გარდა ამისა, 

Caparol-ის ფერთა დიზაინის სტუდია 

ანვითარებს სრულიად 

დამოუკიდებელ ზედაპირებს 

სპეციალური პროექტებისთვის.

ANTIKLASUR ‘ROST’

MULTISTRUKTUR „BACCARA”

‘STUCCODECOR WAX DISPERSION BRILLANZA’

MULTISTRUKTUR ‘SMOKEY GOLD’
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დეკორატიული
ზედაპირები ფასადისა
და ინტერიერისთვის

19

ინდივიდუალური
ზედაპირები

ბუნებრივი ტრავერტინი მრავალი საუკუნის განმავლობაში
გამოიყენება. მისგან აგებულია კოლოსეუმი, ვატიკანის წმინდა
პეტრეს საკათედრო ტაძარი და სხვა არქიტექტურული 
ძეგლები. იმისათვის რომ მსგავსი ეფექტი სასტუმროში 
შექმნათ, ტრავერტინის შეკვეთა საჭირო აღარ არის; აქ უფრო 
მარტივი და მოსახერხებელი გამოსავალი არსებობს - Caparol-ი 
გთავაზობთ კედლის მოპირკეთების ინოვაციურ მეთოდს 
ბუნებრივი ქვის ფერის და ფაქტურის მისაღებად.

ტრავერტინის იმიტაცია

დეკორატიული ბათქაში და ხე ორი ერთმანეთისგან სრულიად
განსხვავებული მასალაა, თუმცა Caparol-ის დეკორატიული
ბათქაშის და სწორი ტექნოლოგიების მეშვეობით , სხვადასხვა
სახეობის ხის ფაქტურის სრულყოფილი იმიტაციის შექმნაა
შესაძლებელი.

ხის იმიტაცია

ბეტონი საკმაოდ უხეში მასალაა, ამიტომ დიზაინერები 
ცდილობენ იპოვონ კომპრომისი ძველ ტექნოლოგიას და 
თანამედროვე ელეგანტური ზედაპირის მიღებას შორის. 
Caparol-ის დეკორატიული ბათქაშის გამოყენებით მრავალი სახის 
ბეტონის ზედაპირის შექმნა ხდება შესაძლებელი, რომელიც 
მომხიბლავი და ასევე ხანგრძლივად მდგრადი და სინესტის 
მიმართ მედეგი არის.

ბეტონის იმიტაცია

მყარი აგური და აგურის ნაჭრები საკმაოდ მძიმე და რთულად 
დასამუშავებელი მასალაა, ამიტომ Caparol-ი გთავაზობთ
Meldorfer® - ის აგურის იმიტაციას როგორც ალტერნატივას. 
Meldorfer® - ის თხელი ფილები გამოირჩევა ასორტიმენტის
მრავალფეროვნებით, ნებისმიერ აგურთან შედ არებით არის 
გაცილებით მსუბუქი, მარტივად დასამუშავებელი და ცეცხლ 
გამძლე. მისი გამოყენება შესაძლებელია: ფასადის 
საიზოლაციო სისტემაზე, ვენტილირებად ფასადზე, 
მონოლითურ კონსტრუქციაზე, კომბინირებულ ფასადზე და 
ასევე ინტერიერში.

აგურის იმიტაცია MELDORFER®
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მომავალში დიზაინერული
ჩანართების გარეშე სივრცეები
აღარ იარსებებს - აქაც წარმატების
საიდუმლო, კომპლექსური
მიდგომაა.

22

დახვეწილი ლობი, დახვეწილი სასტუმრო ოთახები - მაგრამ რა შეიძლება ითქვას 

მათ შორის არსებულ სივრცეებზე? დერეფნები, კიბეები, გარდამავალი ზონები ან 

მიწისქვეშა ავტოფარეხები, რომლებიც სუფთა ფუნქციონალურ დატვირთვას 

ატარებენ. ცარიელი, ერთფეროვანი და ხიბლს მოკლებული სივრცეები. მაგრამ 

ისინი არსებითად განსაზღვრავენ სასტუმროს ხასიათს. ყველა სტუმარმა უნდა 

გაიაროს ამ სატრანზიტო ზონებში და ამრიგად   სივრცეები არავითარ 

შემთხვევაში არ უნდა დარჩნენ უყურადღებოდ! სასტუმროს სამიზნე ჯგუფებზე 

ორიენტირებული დიზაინის კონცეფცია, აქაც უნდა იგრძნობოდეს და 

სასტუმროს საერთო სურათის ნაწილი იყოს. რა თქმა უნდა ეს მოიცავს აგრეთვე 

ორიენტაციას - რაც უფრო დიდია სასტუმრო, მით უფრო მნიშვნელოვანია 

ელემენტები, რომლებიც სტუმარს ამცნობენ, რომ ისინი სწორ გზაზე მიდიან.

რაც შეეხება ხანდაზმულ სტუმრებს, როგორც საზოგადოების დემოგრაფიულ 

განვითარების ნაწილს, რა თქმა უნდა გამარტივებული ვიზუალური 

ხელმისაწვდომობა უნდა შევთავაზოთ. მაგალითად: ძლიერი კონტრასტების 

მიზანმიმართული გამოყენება.

დერეფნები



ერთფეროვნების
წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული „ორიენტირები“ 

სპეციალური დიზაინის ელემენტების, 

კედლის დიზაინის ან ფერის 

იმპულსების სახით ქვეცნობიერად 

რეგისტრირდება. ერთფეროვანი 

დერეფნები ქმნიან ემოციურ 

გაღიზიანებას, რადგან დიზაინის 

კონცეფცია რომელიც სხვაგან 

აღინიშნება - ფრაგმენტულად 

გამოიყურება და ამით კარგავს თავის 

ავთენტურობას. მხოლოდ 

თანმიმდევრული გადაწყვეტები 

იძლევა ნდობის შეგრძნებას და 

აძლევს სტუმრებს განცდას, რომ მათი 

შეხედულება მნიშვნელოვანია.

მრავალფეროვანი
დიზაინის კონცეფციები ხელს
უწყობს კეთილდღეობას და
ავტომატურად აუმჯობესებს
ორიენტაციას.

ხანდაზმულ სტუმრებს ვიზუალური 

ორიენტაციისთვის სჭირდებათ მეტად 

კონტრასტული და კაშკაშა ფერები. 

კედლები და იატაკები ერთმანეთისგან 

მკაფიოდ უნდა განსხვავდებოდეს, 

ოთახის კარები კედლის 

ზედაპირებიდან უნდა იყოს 

გამოყოფილი.

ორიენტაცია ზუსტი
აქცენტირების მეშვეობით

ზედაპირის მრავალფეროვანი 

დიზაინერული ჩანართები, ფერის 

აქცენტები და ასევე სწორედ 

მორგებული განათება, ავსებს 

ამაღელვებელ და საოცარ 

კომპოზიციებს.

შთამაგონებელი დიზაინი,
ქმნის გასაოცარ მომენტებს

ხანდაზმულ სტუმრებს ვიზუალური 

ორიენტაციისთვის სჭირდებათ მეტად 

კონტრასტული და კაშკაშა ფერები. 

კედლები და იატაკები ერთმანეთისგან 

მკაფიოდ უნდა განსხვავდებოდეს, 

ოთახის კარები კედლის ზედაპირე- 

ბიდან უნდა იყოს გამოყოფილი.

ძველის - ახალი
გამოყენება მოქნილობის
საშუალებას იძლევა
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განახლების საჭიროების 
შემცირება

მოხეხვისადმი მედეგი, 
მინერალურ-მქრქალი ზედაპირი

ამცირებს ემისიას, არ შეიცავს გამხსნელებს

მარტივად დასატანი

განახლების უნარით

არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ 
ნივთიერებებს

CAPASILAN
საუკეთესო გადაწყვეტა უკიდურესად

არახელსაყრელი განათების პირობებში.

(გვერდითი მინათება)

მქრქალი, გამჭირვალე მკვრივი 
პოლიურეთანი

აძლიერების ნაკაწრების მიმართ მედეგობას

TÜV-ტესტირებული მავნე ნივთიერებების 
შემცველობაზე

ზრდის განახლებებს შორის ინტერვალებს

ნაკლებად განათებულ ოთახებს უფრო 
ნათელს ხდის

აბრეშუმისებრი მქრქალი ზედაპირი

შეიცავს ფოტოკატალიტურად მოქმედ 
პიგმენტებს

წმენდადი და ტუტე მედეგი

DISBOPUR 458 PU-AQUASIEGEL
დამატებით ძლიერი დაცვა

დატვირთული კედლებისთვის

DISBOCRET 530 OS REFLECT
დამცავი დანაფარები მაღალი სინათლის

არეკვლის უნარით

კარგი შთაბეჭდილება მნიშვნელოვანია ! მისი შექმნა სტუმრისთვის კი რთული, 

როდესაც არსებობს სივრცეები რომელიც მოუვლელი და უგულვებელყოფილია. 

ამის თავიდან აცილება მარტივად არის შესაძლებელი, როდესაც ისეთ სამუშაო 

მასალებს გამოიყენებთ, რომლებსაც გამოყენების ნიშნები არ ეტყობა. ამ 

მოთხოვნების გათვალისწინებით Caparol-ი გთავაზობთ დასამუშავებლად და 

მოსავლელად მარტივ პროდუქტებს, რომლებიც განახლების საჭიროებას 

საგრძნობლად ამცირებს. გარდა ამისა, Caparol- ის პროდუქტები შესაძლებელს 

ხდის: არახელსაყრელი განათების პირობებში არსებულ ზედაპირებთან მუშაობას 

(გვერდითი მინათება), განათების პირობების გაუმჯობესებას და „განახლებული 

ზედაპირის“ იერსახის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებას.
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სტანდარტული ოთახები
წარსულს ჩაბარდა - მომავალი
სავსეა მრავალფეროვანი
არჩევანით!

ოთ
ახ

ებ
ი რაც შეეხება სასტუმრო ოთახებს, დადგენილი სტანდარტები აქაც წარსულს 

ბარდება. ერთის მხრივ, ტენდეცია გვითითებს ძალიან პატარა ოთახებზე, 

რომლებიც მხოლოდ საძინებლის ფუნქციას ასრულებენ, იმ დროს როცა სხვა 

ფორმატები საძინებელს და კაბინეტს აერთიანებს. მოქნილი ავეჯი და ცვლადი 

ფორმატები ხელს უწყობს მათ მრავალჯერად გამოყენებას. დღესდღეობით 

აღჭურვილობის ახალი შესაძლებლობები ძალიან მოთხოვნადი გახდა, როგორც 

მაგალითად: მიკრო სამზარეულოები, ფართო სამუშაო სივრცეები თავისი 

ინფრასტრუქტურით, თუნდაც საკონფერენციო მაგიდებით. მომავალში სტანდა- 

რტული სასტუმრო ოთახი აღარ იარსებებს, იარსებებს ოთახები სხვადასხვა 

კონცეფციებით, რომელსაც სტუმარი დაჯავშვნის მიმდინარე საჭიროების მიხე- 

დვით. იგივე ვრცელდება დამატებით სერვისებზე, რომლებიც სტუმარს მხარს 

უჭერენ და ამაღლებენ სასტუმროს პროფილს.
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მოსასვენებელ სივრცეებს, სადაც სტუმარი განტვირთვას 

ცდილობს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. 

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, სასტუმრო ოთახები ისე 

გამოიყურება, თითქოს ინდივიდუალურად კონკრეტული სტუმრის 

დასახვედრად მომზადდა და განახლდა, Caparol-ი გთავაზობთ 

ადვილად წმენდად პროდუქტებს რომლებიც ხანგრძლივი დროით 

უნაკლო იერსახეს ინარჩუნებენ. მათ შორის: მაღალი გამძლეობის 

და მიმზიდველი ნიმუშების მქონე, შპალერის მსგავს ფლისის 

ქაღალდს, რომელიც ინდივიდუალურად შეიძლება იყოს 

დაფარული - მაღალი ხარისხის კედლის საღებავებით, ნებისმიერ 

ფერთა ტონებში და ნებისმიერი სიპრიალის ხარისხში. ასევე 

მეტალის ეფექტებით. მეორეს მხრივ, ორკომპონენტიანი 

სპეციალური ემალები, თავს ართმევენ ისეთ პრობლემურ ზონებს, 

როგორიცაა მაგალითად: კარები ან კარების ჩარჩოები, 

ხანგრძლივი პერიოდით, ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაშიც.
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იყო გზაში და თავი იგრძნო როგორც 

სახლში-მოგზაურობა კომფორტით 

სავსე, მარტივი და პირად 

საჭიროებებზე მორგებული უნდა იყოს, 

სასტუმრო ოთახები კი საკმარისად 

მოქნილი და სხვადასხვა კულტურის 

წარმომადგენელ სტუმრებზე 

ორიენტირებული. ერთი სიტყვით: 

მხოლოდ საწოლი და მაგიდა აღარ 

არის საკმარისი. მომავალში უნდა 

მოხდეს ახალი ფუნქციონალურობის 

ინტეგრაცია,რომელიც ცხოვრებას და 

მუშაობას გაამარტივებს.

სასტუმრო
ოთახი ინდივიდუალური
გამოყენებისათვის

მათ ვინც მოგზაურობს, რაც შეიძლება 

მალე უნდა მიეცეთ საშუალება 

იგრძნონ თავი ისე, როგორც საკუთარ 

სახლში. სასტუმრო ოთახები მაღალი 

ხარისხის ინტერიერის დიზაინით უნდა 

გამოირჩეოდნენ და ემოციურად 

მიმზიდველები უნდა იყვნენ.

იგრძენი თავი მშვიდად

მრავალფუნქციური მონო- 

ფუნქციონალურის ნაცვლად! ვინც 

მოგზაურობისას მუშაობს , 

ინფრასტრუქტურას საჭიროებს. ის 

ვინც საქმიან შეხვედრებს მართავს, 

პრესტიჟული და ინსპირაციული 

გარემოს მოლოდინი აქვს.

მუშაობა და ცხოვრება

კომფორტული კედლები

მინიმალური ემისია, არ შეიცავს 
გამხსნელებს

წყალში ხსნადი და ეკოლოგიურად 
უსაფრთხო

მაღალი ადჰეზიის უნარით

არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ 
ნივთიერებებს

კარგად ექვემდებარება წმენდას და 
გამოირჩევა წყლის სადეზინფექციო და 
საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების 
მიმართ გამძლეობით

AMPHIBOLIN
E.L.F. კლასის ნატურალური
ნედლეულისგან დამზადებული, მაღალ
ხარისხიანი საღებავი

CAPALAC AQUA 2K PU-LACK
დახვეწილი დამასრულებელი ლაქი,
ხშირად გამოყენებადი სამშენებლო
მასალების ზედაპირისათვის.

ინტერიერის საღებავი, მაღალი 

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის- 

ნათელი ფერები. გვ. 8

PREMIUMCLEAN

ინტერიერის საღებავი, მაღალი 

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის- 

ნათელი ფერები. გვ. 8

PREMIUMCOLOR



ჯანმრთელი კლიმატი
სასტუმროს
შიგნით

ის ვინც ყურადღებას ამახვილებს ჯანმრთელ გარემოზე საკუთარ სახლში, 

მოგზაურობისას იგივე ხარისხის მოლოდინი აქვს. ამიტომ Caparol-ი გთავაზობთ 

პროდუქციის ფართო სპექტრს, სპეციალური დამატებითი ღირებულების მქონე 

პროდუქტებით, რომლებიც სცილდება ზოგადად მინიმალური ემისიის მქონე 

ინტერიერის საღებავების მაღალ სტანდარტებს და არ გამოყოფენ პრობლემურ 

ნივთიერებებს ოთახის ჰაერში. დაბოლოს: Caparol-ი უკვე პროდუქტების 

განვითარების ეტაპზე ზრუნავს ეკოლოგიურობაზე, იყენებს აღდგენად 

ნედლეულს და ამით ზრუნავს დედამიწის რესურსებზე.

წყალში ხსნადი და ეკოლოგიურად 
უსაფრთხო

კონსერვანტებისა და გამხსნელებისგან 
თავისუფალი

შეიცავს სპეციალურ ფოტოკატალიტურად 
მოქმედ პიგმენტებს
დაორთქლების ხელშემწყობი 
ნივთიერებების გარეშე

კარგად ექვემდებარება წმენდას და 
გამოირჩევა წყლის სადეზინფექციო და 
საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების 
მიმართ გამძლეობით

AMPHIBOLIN
E.L.F. კლასის ნატურალური
ნედლეულისგან დამზადებული, მაღალ
ხარისხიანი საღებავი

კონსერვანტებისა და გამხსნელებისგან 
თავისუფალი

წყალში ხსნადი და ეკოლოგიურად 
უსაფრთხო

სითეთრის მაღალი ხარისხი
კარგი დაფარვისუნარიანობა
ორთქლგამტარი

SAMTEX 7
E.L.F. კლასის ლატექსური საღებავი
დიდი დატვირთვების მქონე
ზედაპირებისათვის

ტაღდგენადი ნედლეულის შემკვრელი

ტნაკლები ემისია, გამხსნელების გარეშე

დაორთქლების ხელშემწყობი 
ნივთიერებების გარეშე

ადვილად ნაწილდება ზედაპირზე, რეცხვა - 
და წმენდამედეგი

გაორმაგებული დაფარვის უნარი

INDEKO
E.L.F. კლასის რესურსების
დამზოგავი ღრმა მქარქალ ინტერიერის
საღებავი
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სპეც 
პროდუქტები

ფასადის თერმოიზოლაცია - ETICS
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ფასადის ოპტიმალური თერმოიზოლაvცია არა მხოლოდ ამცირებს გათბობის 

ხარჯებს და ზოგავს ენერგიას, იგი აგრეთვე ახანგრძლივებს შენობის 

ექსპლუატაციის ვადას, ზრდის საცხოვრებელი გარემოს კომფორტს, იცავს 

შენობის კონსტრუქციას და ზრუნავს გარემოზე. თუ ფასადი სწორად არის 

დათბუნებული, გრძელვადიანი უპირატესობები უზრუნველყოფილია. 

კაპაროლი ათწლეულების განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობს 

თერმოსაიზოლაციო სისტემების განვითარებაზე და სისტემატიურად ანახლებს 

თავის პროდუქციას, რათა დააკმაყოფილოს მზარდი მოთხოვნები. თანამედროვე  

ETICS - თერმოსაიზოლაციო სისტემემებით, კაპაროლი გთავაზობთ  

ტექნოლოგიებს, რომლებიც შეესაბამება ევრო მოთხოვნებს , არის ხანმედეგი და 

ატმოსფერული მოვლენების მიმართ მდგრადი. ასევე ფასადის დიზაინის 

შესაძლებლობები კაპაროლში თითქმის უსაზღვროა, ამისათვის მხოლოდ 

თქვენთვის სასურველი სრული პაკეტის არჩევაა საჭირო. ყველა კომპონენტი 

ხარისხზე შემოწმებული, ერთმანეთზე მორგებული და სერტიფიცირებულია, 

რითიც ფასადის ექსპლუატაციის ვადა იზრდება.
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ცეცხლ გამძლე პროდუქტ ები
CAPATHERM

პარკინგი - OS სისტემა

ცეცხლი ასოცირდება როგორც სითბოსთან, ასევე მთლიანად განადგურებასთან. რამდენადაც ბუხარში დანთებულმა 

ცეცხლის ალმა შეიძლება მოგვხიბლოს, იმდენად კონტროლიდან გამოსულმა ხანძრის ალმა შეიძლება დაგვაზიანოს. დრო 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხანძრის შემთხვევაში. კაპაროლის ცეცხლგამძლე Capatherm-ის  პროდუქტები სწორედ 

ამ დროს გვაძლევს - დროს მოქმედებისთვის და დროს უბედურების თავიდან ასაცილებლად. ასევე, თუ მეხანძრეები თავის 

სიცოცხლეს რისკავენ ადამიანების გადასარჩენად, ყველაზე ცოტა რაც შეიძლება გაკეთდეს ის არის, რომ შენობის 

კონსტრუქცია მაშველების ფეხ-ქვეშ არ ჩაინგრეს. კაპაროლი გთავაზობთ ცეცხლგამძლე პროდუქტების ასორტიმენტს, 

რომელიც იცავს შენობას და ასევე ხანძრის შემთხვევაში, გაძლევთ მეტ დროს ევაკუაციისთვის. 

მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოფარეხების იატაკის ზედაპირები განიცდის სხვადასხვა სახის დატვირთვებს. მექანიკური 

დატვირთვები გამოწვეული მანქანების მოძრაობით,  დაღვრილი ძრავის ზეთებით და მოყინვის საწინააღმდეგო 

მარილებით, აზიანებს იატაკის დანაფარებს და ზედაპირს. სათანადო დაცვის არ არსებობის შემთხვევაში, ამ ობიექტების 

სტრუქტურას საფრთხე ემუქრება. კაპაროლის ნაკლები ემისიის მქონე DISBON-ის დასახმელი, ეპოქსიდური იატაკები არის 

გამოსავალი შესაფერისი ზედაპირების დასაცავად. DISBON-ი გთავაზობთ დახვეწილ სისტემურ გადაწყვეტას მიწისქვეშა და 

მაღალსართულიანი ავტოფარეხებისთვის, რომლებიც ეფუძნება თანმიმდევრულ ერთ მთლიან კონცეფციას - იქნება ეს 

ახალი მშენებლობა თუ რეკონსტრუქცია.
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ვენტილირებადი ფასადის სისტემები

პროდუქტები კვების ობიექტებში 
გამოსაყენებლად

ვენტილირებადი ფასადების ინოვაციური გადაწყვეტები, ზედმიწევნით აკმაყოფილებს ფასადის მოპირკეთების ყველა 

ტექნიკურ მოთხოვნას და ასევე გვთავაზობს მიმზიდველი დიზაინის მრავალფეროვნებას: ბუნებრივი ქვის, მინის და 

მრავალ სხვა ვიზუალურ იერსახეს. ეს არქიტექტორებს და დიზაინერებს უსაზღვრო შესაძლებლობას აძლევს, ნებისმიერი 

სახის დიზაინერული ჩანაფიქრის განხორციელებაში. კაპაროლი ასევე გთავაზობთ ინოვაციურ გადაწყვეტას, 

ვენტილერებად ფასადზე მზის ელემენტების ჩანართებს, რომელიც საშუალებას აძლევს შენობას გამოიმუშაოს ელექტრო 

ენერგია საკუთარი რესურსებით.

კვების ობიექტები წარმოადგენს ისეთ სივრცეებს, სადაც ჰიგიენის მოთხოვნები საკმაოდ მაღალ სტანდარტებზეა, 

შესაბამისად ასეთ ზონებში და სივრცეებში საჭიროა ამ წესების გაფრთხილება და დაცვა. ყველა ობიექტი, რომელიც 

შეხებაშია საკვებ პროდუქტებთან, უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისს ნორმებს და სტანდარტებს. კაპაროლი ამ 

შემთხვევაში გთავაზობთ ევრონორმების შესაბამის, პრემიუმ კლასის მასალებს. ეს სისტემური გადაწყვეტები 

აკმაყოფილებენ ყველა იმ მოთხოვნას, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნას საკვებ ობიექტებში. იქნება ეს წმენდის 

მაღალი ხარისხი, ეკოლოგიურობა თუ სხვა ფუნქციები.



KING DAVID RESIDENCES SHERATON HOTEL
BATUMI

Paragraph Resort & Spa

Shekvetili

ჩვენი 
ობიექტები 
საქართველოში

“ALLIANCE PALACE” & COURTYARD
MARRIOTT BATUMI
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PARK HOTEL
TSINANDALI

RADISSON COLLECTION HOTEL
TSINANDALI

IOTA HOTEL
TBILISI

WWW.CAPAROL.GE 4039



‘’APARTMENT ROOMS HOTEL’’ 
BAKURIANI

‘’CROWNE PLAZA’’
BORJOMI

‘’HOLIDAY INN’’
TELAVI

WWW.CAPAROL.GE 4225
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Caparol-ი თავის თავს ხედავს, როგორც პროდუქტებისა და მომსახურების ინოვაციურ მიმწოდებელს, რომელიც ემსახურება 

სახლის და საცხოვრებელი გარემოს საუკეთესოდ მოწყობას, დაცვას და ფასეულობების შენარჩუნებას. Caparol- ის 

ეროვნული და საერთაშორისო წარმატება პირველ რიგში ეყრდნობა სამ ძირითად კომპეტენციის საფუძველს: ხარისხი, 

პროდუქციის მრავალფეროვნება და დიზაინის კომპეტენცია. ჟურნალი „სასტუმრო“ არის პუბლიკაციების სერიიდან: ჩვენი 

"ფერები, რომლებიც ზრუნავენ" („Colours that care“ ), სადაც ჩვენ წარმოგიდგენთ ინტენსიურ კვლევებზე და საერთაშორისო 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, პროფესიონალურ პროდუქტებს და მომსახურების ისეთ გადაწყვეტებს, რომლებიც 

აკმაყოფილებს ცხოვრების მაღალი ხარისხის მოთხოვნებს. ჟურნალი „სასტუმრო“-ს მეშვეობით ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ 

ჩვენს კლიენტებს, რათა ისინი სასტუმრო ინდუსტრიის დინამიური ცვლილებებისთვის მომზადებულები იყვნენ. სასტუმრო 

ინდუსტრია აერთიანებს ძალიან განსხვავებულ, ქვეყნის მასშტაბით თუ გლობალურად მოღვაწე გადაწყვეტილებების 

მიმღებ პირებს - ასე სასტუმო ქსელი ემყარება საერთაშორისო დონეზე ორიენტირებულ კონცეფციებს. Caparol-ის „ფერთა 

დიზაინის სტუდიის“ ხელმძღვნელობით ჩვენ გავითვალისწინეთ ინტერნაციონალიზაცია და ამ ჟურნალში სხვადასხვა 

ყვეყნის ექსპერტთა ცოდნას მუვუყარეთ თავი. 

შეკითხვები გაქვთ?
მოხარულნი ვიქნებით
დაგეხმაროთ!
WWW.CAPAROL.GE
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08
PremiumClean

ინტერიერის საღებავი, მაღალი 

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის.

ნათელი ფერები

PremiumColor

ინტერიერის საღებავი, მაღალი 

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის

ინტენსიური ფერები

მედეგი
ზედაპირები

AntikLasur ‘Rost’

ჟანგის ეფექტი

Capadecor Metallocryl Interior - GOLD

ოქროს ეფექტი

Capadecor Metallocryl Interior - SILBER

ლითონის ეფექტი

დეკორატიული
კედლები

17
MultiStruktur ‘Baccara’

ძარღვული დიაგონალური სტრუქტურა

StuccoDecor ‘Brillanza’

პიგმენტის ეფექტის დამატებით

MultiStruktur ‘Smokey Gold’

Calcino Romantico ‘Antiquato’ 1 + 2

ბუნებრივი ეფექტები

StuccoDecor Di Luce ‘Revieve’

სამგანზომილებიანი სტრუქტურა

ინდივიდუალური
ზედაპირები

28
Amphibolin

E.L.F. კლასის ნატურალური ნედლეულისგან 

დამზადებული, მაღალ ხარისხიანი საღებავი

Capalac Aqua 2K PU-Lack

დამასრულებელი ლაქი, ხშირად

გამოყენებადი სამშენებლო მასალების 

ზედაპირისათვის

PremiumClean

ინტერიერის საღებავი, მაღალი

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის.

- ნათელი ფერები

PremiumColor

ინტერიერის საღებავი, მაღალი

მოთხოვნების მქონე სივრცეებისთვის - 

ინტენსიური ფერები მოთხოვნების მქონე

სივრცეებისთვის. - ნათელი ფერები

ყოველდღიური
გამოყენება

30
Amphibolin

E.L.F. კლასის ნატურალური ნედლეულისგან 

დამზადებული, მაღალ ხარისხიანი საღებავი

Samtex 7

E.L.F. კლასის ლატექსური საღებავი დიდი 

დატვირთვების მქონე ზედაპირებისათვის.

Indeko

E.L.F. კლასის რესურსების დამზოგავი ღრმა 

მქარქალი ინტერიერის საღებავი

ეკოლოგია და 
პასუხისმგებლობა

31
პარკინგი - OS სისტემა

ცეცხლ გამძლე პროდუქტები

ETICS - თერმოიზოლაცია

ვენტილირებადი

ფასადის სისტემები

პროდუქტები კვების

ობიექტებში გამოსაყენებლად

სპეც პროდუქტები
10
CapaCoustic Melapor elements

აკუსტიკური ელემენტები ხმის შთანთქმის 

მაღალი უნარით

CapaCoustic Picture

ინდივიდუალურად გაწყობილი აკუსტიკური 

პანელები, ოთახის აკუსტიკის 

გასაუმჯობესებლად

აკუსტიკა

24
CapaSilan

საუკეთესო გადაწყვეტილება უკიდურესად 

არახელსაყრელი  განათების პირობებში

Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel

დამატებით ძლიერი დაცვა დატვირთული 

კედლებისთვის

Disbocret 530 OS Reflect

დამცავი დანაფარები მაღალი სინათლის

არეკვლის უნარით

ფუნქციონალური
მასლები

12
Disbon ArteFloor system with top layer Disboxid 

422 E.MI. ClearCoat

იატაკის დეკორატიული დაფარვისთვის,

პრესტიჟულ ინტერიერებში

Disbon 385 PU-PremiumSchicht

დარტყმის მიმართ მედეგი იატაკის საფარი

დეკორატიული
იატაკები

WWW.CAPAROL.GE43
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