
25 lat Caparol w Poznaniu
25 lat Caparol w Polsce

Dziś produkty sygnowane marką Caparol 
są cenione przez wykonawców nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie. Caparol sta-
wia na intensywne prace badawcze oraz in-
nowacyjność. Siłą marki jest umiejętne połą-
czenie zaawansowanych technologii z bogatą 
ofertą kolorystyczną. W ofercie marki znajdu-
ją się farby, systemy izolacji cieplnej, systemy 
akustyczne, produkty do ochrony i naprawy 
betonu oraz materiały przeznaczone do pro-
fesjonalnej konserwacji i renowacji zabytków. 
Caparol przywiązuje dużą wagę do roli szko-
leń dla partnerów handlowych, wykonawców, 
architektów czy dekoratorów wnętrz. 

Firma Caparol Polska Sp. z o.o. obchodzi 
w tym roku 25-lecie swojej działalności han-
dlowej. Mało kto dziś pamięta, że swoją przy-
godę z polskim rynkiem budowlanym firma 
rozpoczynała od sprzedaży materiałów z li-
nii produktowej Sylitol (farby krzemianowe) 
przeznaczonej właśnie na obiekty zabytko-
we. Ćwierć wieku działalności zaowocowało 

licznymi sukcesami, które nie byłyby możliwe 
bez naszych profesjonalnych dystrybutorów 
i wypróbowanych wykonawców. Z okazji jubi-
leuszu 25-letniej obecności w Poznaniu chcie-
libyśmy zaprezentować, a także przypomnieć 
kilka obiektów referencyjnych. Wśród nich ma-
my przyjemność zaprezentować największy 
obiekt kiedykolwiek wykonany w Polsce w tech-
nologii Caparol, a także jeden z największych 
w Europie, tj. Collegium Heliodori Święcicki 
(dawniej znane jako Collegium Chemicum).  
Powierzchnia elewacji tego obiektu jest im-
ponująca – wynosi ponad 25 000 m² i w ca-
łości została wyszpachlowana i pomalowana 
materiałami Caparol. Nasza firma koncentruje 
się jednak nie tylko na ogromnych obiektach 
zabytkowych. Wręcz przeciwnie – oferujemy 
rozwiązania dopasowane do każdego obiektu 
zabytkowego lub jego fragmentu. Nasze ma-
teriały to najwyższa jakość sprawdzona przez 
wieloletnie doświadczenie i pewność efektu 
końcowego.
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Collegium Heliodori 
Święcicki (Collegium 
Chemicum)
Wykonawca – Firma 
Budowlano-Sztukatorska 
i Renowacji Zabytków, 
Sebastian Domaniecki

Caparol to marka profesjonalnych farb i systemów ociepleń. Caparol jako pierwszy na 
świecie opracował recepturę farb dyspersyjnych, a również jako pierwszy, rozpoczął 
produkcję dyspersyjnych farb elewacyjnych. 



Jeszcze raz dziękujemy w tym miejscu na-
szym dystrybutorom, wykonawcom i służbom 
konserwatorskim miasta, które zawsze życzli-
wym okiem patrzyły na nasze rozwiązania na 
rynku poznańskim. Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie www.caparol.pl

Zespół Caparol Polska

Kamienica na rogu 
Ogrodowej i Piekary.

Wykonawca – Zakład 
Ogólnobudowlany  

Renowacje Obiektów 
Zabytkowych, 

Tomasz Sobierajski

Kamienica Żelazko – czyli stare po nowemu.
Wykonawca – Firma LIDENSKAP, Jakub Oliński 
i Maciej Jankowiak

Collegium Minus (Aula UAM)
Wykonaca elewacji (2011) – Firma Budowlano-
Sztukatorska i Renowacji Zabytków, Sebastian Domaniecki
Wykonawca wnętrz – BAUARTCOMPLEX, 
Tomasz Pokładecki
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