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Wist je dat er ongeveer 25.000 verfkleuren 
mogelijk zijn? Uit zoveel kleuren kiezen, 
zorgt gewoon voor keuzestress. De 
trendwatchers van colora stelden voor 
jou alweer een originele collectie kleuren 
samen. Van Scandinavische tinten over felle 
accentkleuren, fluo details… en toch lijkt 
alles op één of andere manier met elkaar 
verbonden. En dat is handig: er zijn een 
aantal kant-en-klare combinaties waar je 
meteen een ruimte mee kan inrichten. De 
voorbeelden van pagina 14 tot 20 geven je 
meteen ook een idee hoe.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat heel erg uit 
naar de pure Scandinavische look. Maar 
ik kwam er wel niet uit welke grijsgroene 
kleur ik zou kiezen voor een muurtje in mijn 
keuken dat ik elk jaar (aanrader!) opnieuw 
schilder. Mijn oog viel op één van mijn 
lievelingsringen… eigenlijk wilde ik precies 
dié kleur. In de winkel hielden ze mijn ring 
even tegen de kleurmeter en mengden ze de 
verf totdat mijn lievelingskleur tevoorschijn 
kwam. Zo kan het natuurlijk ook! 
Voor wie ook niet graag stilzit, brengen we in 
de Doe-gids weer veel goede tips. Wat dacht 
je van je huisraad te personaliseren zodat 
zelfs de grootste vergeetkous nog weet waar 
de suiker in zit. Veel kijk- en leesplezier!
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Souhaitez-vous le colora magazine en français ? Envoyez un mail à info@colora.be et nous ferons le nécessaire.

Griet Slos, hoofdredactrice
Je kan mij mailen op
griet.slos@colora.be

Welkom
Kleur bekennen: 
niet gemakkelijk!
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Krijg je vaak vrienden over de 
vloer die steevast vergeten uit 
welk glas ze drinken? Dat los je 
vanaf nu eenvoudig op met een 
likje bordenverf. Een slimme en 
elegante oplossing voor wie zijn 
glas steeds verloren zet. Met de 
beschrijfbare verf noteer je de 

naam van jouw gast op het glas. 
Dit én enkele andere handige 
toepassingen met bordenverf 

bekijk je in de Doe-gids midden 
in dit magazine.

DO IT yOuRSELF
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Een keuken is meer dan de plek waar we koken en 
afwassen. We brengen er meer tijd door dan ooit. 

Je leest er ook de krant, smeedt er plannen, checkt 
mailtjes op je iPad of ontvangt er vrienden voor een 
aperitief. Daarom mag een keuken er best goed uit 

zien. ingrid en philip gaven hun leefkeuken een 
nieuwe look met verf en miranda en tom durfden  

een modern rood behang aan.

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: PAT vERbRuGGEn

De keuken 
hET KlOPPEnD hART 

vAn JE WOnInG

LEEFKEuKENS
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Philip en Ingrid, beide 50 jaar, wonen in 

Kontich met hun vier kinderen. Philip is au-

teur, speelt in zijn vrije tijd amateurtoneel, 

leeft zich uit in een unplugged muziekband 

en is erg sportief. Ingrid is tandarts en 

houdt van goede boeken en hardlopen. Ze 

zijn ook allebei fervente hobbykoks.

De perfecte blauwe tint

‘Onze vernieuwde keuken nodigt enorm uit 

om te koken. Ik kookte al graag, maar het 

grote werkblad, de aangename lichtinval 

en het rustige kleurpalet maken er een 

waar genot van’, vertelt Ingrid. ‘De keuken 

en eetruimte lopen bij ons in elkaar over. 

Gasten komen bij ons meestal binnen 

langs de keuken, want daar zijn we het 

liefst. De reacties op de blauwe tint zijn ook 

lovend. Iedereen vraagt waar we de kleur 

haalden. Wij stapten met een staal naar 

colora en zij hebben de kleur gemengd 

voor ons. het plafond is een landelijk wit.’ 

De inspiratie haalde Ingrid uit magazines.

LEEFKEuKENS

De lichtinval en het rustige kleurpalet 
doen het geheel kloppen.

Praktisch én mooi

De keuken werd in april 2013 volledig 

vernieuwd. Ze bouwden een stuk bij om 

de ruimte te vergroten en de lichtinval te 

optimaliseren. Met de verouderde, witte 

clichékeuken maakten ze komaf en er kwam 

een knap staaltje strak vakmanschap in 

de plaats. ‘Onze keuken moet niet enkel 

praktisch zijn – een mens kan nooit genoeg 

opbergruimte hebben – maar ze moet er ook 

goed uitzien. Ik ben heel tevreden over het 

samenspel tussen het hout en de verf.’

‘De leefkeuken is een rustgevende gezinsplek 

geworden, onze oudste dochter van acht-

tien wou zelfs niet op kot om langer van de 

nieuwe keuken – en waarschijnlijk ook onze 

kookkunsten – te genieten’, lacht Ingrid.
cK D 26-c

kLeuR
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LEEFKEuKENS

Tom (43) woont met zijn vrouw en drie kinderen in 

Sint-baafs-vijve. hij pikt in zijn vrije tijd graag een con-

cert mee, sport en tuiniert graag. Zijn droomkeuken 

heeft veel ruimte. Daar hield hij rekening mee bij de 

renovatiewerken van zijn keuken, er moest zelfs een 

muur voor wijken.

keuken als scharnierpunt

Tom: ‘De troef van onze keuken is dat er rechtstreeks 

contact is met de tuin en het terras, daardoor is er veel 

passage en vormt de keuken het scharnierpunt van 

onze woning. Ik sta er ook op dat we zo vaak mogelijk 

samen eten met het hele gezin, het zijn voor mij de 

sleutelmomenten van de dag.’

Technisch behangadvies

het was de allereerste keer dat Tom zelf een muur 

heeft behangen. ‘Gelukkig kreeg ik technisch advies 

van colora en ben ik best een handige harry. Er kon 

dus niet veel fout lopen’, lacht Tom. ‘Een goeie tip voor 

wie ook voor de eerste keer behangt: start op de minst 

zichtbare muur, achter een kast bijvoorbeeld. Wan-

neer je de zichtbare stukken dan moet behangen, heb 

je het volledig onder de knie.’

Gedurfd rood

‘Om de 5 à 6 jaar kan je keuken wel een fris laagje ge-

bruiken vind ik. vroeger was onze keuken geschilderd 

in zandtinten. nu schilderden we de keukenkastjes 

met een dieprode lakverf en we kozen voor rood be-

hang met een patroon uit de We are colour-collectie. 

Aanvankelijk had ik wat schrik voor het rood – je ziet 

het niet zo vaak in een keuken –  maar ik ben super 

tevreden met het resultaat. Mocht ik carte blanche 

krijgen om de stijl van mijn keuken om te gooien, dan 

zou ik het op exact dezelfde manier doen!’ Tip van 

Tom? ‘breng heel secuur drie dunne lagen lakverf aan 

op keukenkastjes voor het beste resultaat. En respec-

teer de droogtijd.’

van zandtinten naar felrood.
➝

Hoe breng je het behang 
aan als een professional?
Scan deze QR-code en 
bekijk het stap-voor-stap-
filmpje. 

Honger naar meer inspiratie  
voor je keuken?
bekijk het gratis colora iPad-magazine.

WE M38 WE M12 WE M13

kLeuRen

WAll ME 5 burning glance

+

‘Mocht ik carte blanche 
krijgen om de stijl van mijn 
keuken om te gooien, zou ik 
het op exact dezelfde manier 
schilderen en behangen.’
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pieter en tine, allebei 23 jaar, wonen nét  
samen. Tine werkt als account manager bij  

een climatisatiebedrijf en Pieter studeert  
Toegepaste audiovisuele communicatie. Ze  
huren twee verdiepingen in een woonhuis in 

Gent. ‘Wij kozen voor Initio omdat we streven 
naar een mooi evenwicht tussen prijsbewuste 

verf én kwaliteit’, klinkt het. 

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: PAT vERbRuGGEn

lIEF vOOR DE  
PORTEMOnnEE, 

En TOch  
coLoRa- 

kwaLITeIT

M
ijn ouders schilderen altijd 

met bOSS paints verf van 

colora. Wij namen die goede 

gewoonte over en kozen voor verf uit 

het Initio-gamma van colora’, vertelt 

Tine. Pieter vult aan: ‘Omdat we huren 

en waarschijnlijk niet zo heel lang 

hier blijven wonen, zochten we een 

budgetvriendelijke verf. En met Initio 

hoeven we nauwelijks in te boeten aan 

kwaliteit.’

Tine: ‘Ik vond het aangenaam om er-

mee te schilderen, de verf rolt goed uit 

en drupt niet. Initio dekt ook geweldig. 

De muren waren oorspronkelijk knalro-

ze en nu kregen we ze al na twee lagen 

dekkend. Wij kozen voor het beige white 

scent – gewoon wit vonden we te fel – 

en de accentmuur kreeg blue seaweed. 

Op die manier gaven we onze woning 

meer karakter en in deze eigentijdse 

kleuren voelen we ons beter thuis.’

LEEFKEuKENS

InItIo Is ...

•	 een	grondlaag	en		
een	afwerkingsverf.

•	 een	prima	alternatief	
wanneer	het	budget	
doorslaggevend	is.

•	 ideaal	voor	ruimtes	
zoals	een	tijdelijke		
huurwoning,	een	
studentenkamer,		
een	berging,	een	
garage,	enz.

•	qua	dekkracht	op	
hetzelfde	niveau	als		
de	beste	verven	bij	
colora.

•	 niet	in	alle	kleuren		
beschikbaar.

‘We waren op zoek naar 
budgetvriendelijke, maar 

kwalitatieve verf. Initio was de 
perfecte oplossing.’

KIEzEN VOOR KWALITEIT

naast Initio vind je bij colora ook het Top- en optigamma.  

vraag in de winkel welke verf voor jouw toepassing het best geschikt is.

WE M05 WE y48

kLeuRen
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KNuSSE BAByKAMER DOE-GIDS

STaP 1. bevestig alle schroeven 
goed, breng daarna een zelf-
klevende voegband aan op de 
voeg. 

STaP 2. vlak de voeg uit met 
een vulmiddel. Smeer zo egaal 
en breed mogelijk uit met het 
plamuurmes.

STaP 3. verwijder de overtol-
lige voegresten links en rechts 
van de voeg. Werk hoeken af 
met speciale hoekprofielen of 
speciale voegbanden.
 
STaP 4. laat drogen. Steek 
eventuele korrels af met een 
steekmes.

STaP 5. plamuur de voeg 
verder uit met de kant-en-klare 
plamuur.
 
STaP 6. controleer met een 
lat of de voeg helemaal is uitge-
vlakt. Zo niet: herhaal stap 5.

STaP 7.  laat volledig drogen 
en schuur bij met schuurgaas. 
Schuur enkel op de plamuur! 
neem het stof weg met een licht 
vochtige doek.

STaP 8. breng een grondlaag 
topprim of een isolatielaag 
isolprimer aan. 

STaP 9. Werk af met één of 
twee lagen topsilk-verf in  
jouw favoriete kleur. 

DIT Heb je noDIG:

•	zelfklevende voegband
•	vulmiddel 
•	plamuurmes van 

ongeveer 15 cm
•	steekmes
•	kant-en-klare plamuur 

 (bv. aba Jointmix)
•	lat
•	schuurgaas
•	stofdoek
•	grondlaag topprim of isolatie-

laag isolprimer
•	afwerklaag topsilk

De babykamer heeft een sterke architectuur 

die meteen in het oog springt. De plintjes, 

deur en omlijstingen kregen daarom dezelfde 

basiskleur zodat het geheel niet te druk  

wordt. het dromerige oudroze van de muren 

past perfect bij het stoere groen dat de  

accentwand inkleurt. Door de groene kleur op 

deze lage wand, lijkt het alsof dit stukje muur 

het plafond ondersteunt. 

kleerkast in tropisch blauw

Dé blikvanger in de kamer is een prachtige 

oude kleerkast die Pia en Stig met een  

gedurfde, blauwe kleur nieuw leven gaven.  

De roestkleur van het bedje en de legplanken 

van de kast zijn mooi in harmonie met elkaar. 

Metallic vogelhuisjes

Metallic verf zorgt voor een stoere, frisse 

finishing touch in Melles kamer. Pia en Stig 

schilderden vogelhuisjes en houtblokjes in 

metallic verf. vogelhuisjes zijn heel multifunc-

tioneel. Ze dienen als spaarpot, kapstok of 

opbergruimte voor fopspenen ...

bij het inrichten van een babykamer is roze een 
evidente keuze, maar het hoeft niet altijd babyroze 

te zijn. Jouw kleine meid groeit immers – veel te 
snel – op tot een stoere peuter. Pia en Stig bouw-

den bij de geboorte van hun dochtertje Melle 
net een nieuw huis. van een ongebruikte 

ruimte maakten ze een knus babykamertje. 
En dat kreeg een frivole meisjeslook met pit.

TEKST: Eva hugaErTS • FOTOGRAFIE: SARAh vAn hOvE 

Droom  
zacht  …

Wil je een bepaald 
meubel niet te hard 

laten opvallen? 
Plaats het tegen een 

wand en schilder 
het in dezelfde kleur 

als de muur.

wil je graag meer inspiratie om je baby-  
of kinderkamer in te richten?  
Ontdek het boek ‘babykamers vol kleur. Een 
inspirerend boek boordevol verf- en decoratietips’. 
verkrijgbaar in elke colora-winkel voor € 19,95.

 

kLeuRen

cK D 22-E

cK c 33-F

cK D 11-b

SFb 13-00126

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tip
Gebruik	

Isolprimer	als	je	

een	(behan
g)vlies	

wil	hangen.
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bordenverf is niet alleen waanzinnig leuk voor de  
kinderen, het is daarnaast een handig hulpmiddel 
om meer orde in je woning te brengen. Wanneer 
je kleerkastdeuren schildert met bordenverf, vind je 
meteen het juiste maatje terug. Met een zelfgemaakte 
menukaart beginnen jouw tafelgenoten meteen te 
watertanden en door bordenverfmarkeringen op een 
glas, drink je nooit meer van het verkeerde exemplaar. 
Zout en kristalsuiker houd je makkelijk uit elkaar met 
een stijlvolle aanduiding op de bokaal in kwestie. 

DIT Heb je noDIG: 

•	fijn schuurpapier
•	anza-viltrol of  

moltopreenrol
•	grondlaag omniprim plus 

wit
•	bordenverf

DIT Heb je noDIG:

•	tape
•	fijn schuurpapier
•	white spirit en vod
•	grondlaag omniprim plus wit
•	kwast voor de grondlaag
•	kwast voor de bordenverf
•	bordenverf

 

STaP 1. ontvet het glas.

STaP 2. plak de steel van het 

wijnglas af met tape.

 

STaP 3. breng een grondlaag 

Omniprim Plus aan met een 

kwast. laat minstens 6 uur 

drogen.

 

STaP 4. breng een laag borden-

verf aan op het glas. laat het 24 

uur drogen en breng nadien een 

tweede laag aan. schuur het op-

pervlak voor het aanbrengen van 

de tweede laag licht op. 

STaP 5.  laat de bordenverf 

één week drogen voor je het 

beschrijft met krijt. Daarna 

kan je het oppervlak ontelbare 

keren opnieuw beschrijven. Elk 

opschrift verwijder je simpel met 

water en doek.

DIT Heb je noDIG:

•	een stuk hout
•	tape
•	fijn schuurpapier
•	white spirit en vod
•	anza-rol
•	grondlaag omniprim plus wit
•	bordenverf 

STaP 1.  schuur het stuk hout 

goed op. Maak het te verven op-

pervlak stofvrij.

 

STaP 2. Plak de randen van het 

stuk hout af met tape en breng 

een grondlaag Omniprim Plus 

aan met de Anza-rol. laat min-

stens 6 uur drogen.

 

STaP 3.  breng een laag borden-

verf aan, laat 24 uur drogen en 

breng dan nog een tweede laag 

aan. Schuur het oppervlak voor 

het aanbrengen van de tweede 

laag licht op. 

 

STaP 4. laat de bordenverf  

één week drogen voor je het 

beschrijft met krijt. Daarna kan 

je het oppervlak ontelbare keren 

opnieuw beschrijven. Elk  

opschrift verwijder je simpel  

met water en doek.

DOE-GIDS

Keurige 
KleerKast

borDenverf 
op glas

ZelfgemaaKte
menuKaart

STaP 1. schuur het kastje op. 
Maak het te verven oppervlak 
stofvrij.  

STaP 2. breng een grondlaag  
Omniprim Plus aan met de Anza-
rol. laat minstens 6 uur drogen.  
 

STaP 3. schuur het oppervlak 
opnieuw licht op. 

STaP 4. breng een laag bordenverf 
aan, laat 24 uur drogen, schuur 
het op en breng een tweede  
afwerklaag aan.  
 

STaP 5.  laat de bordenverf één 
week drogen voor je het beschrijft 
met krijt. Daarna kan je het  
oppervlak ontelbare keren opnieuw 
beschrijven. Elk opschrift verwijder 
je simpel met water en doek.

Tip
Werk	op		

een	prop
ere		

ondergro
nd!

Tip
Geef	je	kerstballen	een	
laagje	bordenverf	en	
geef	zo	jouw	beste		

wensen	mee.	

Heb jij een gelijkaardig project 
verwezenlijkt met colora verf? 
laat het ons weten op 
de Facebookpagina van 
colora en maak kans op gratis 
kleuradvies bij jou thuis.
facebook.com/coloradeverfwinkel

De bordenverf is beschikbaar in 
verschillende kleuren.

De verf heeft een hoge  
dekkracht.

colora bordenverf is  
kras- en slijtvast.

De afwerking is mat.

benieuwd hoe je een stijlvolle aan-
duiding op je bokalen aanbrengt?
bekijk het in het gratis colora  
iPad-magazine.
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DIT Heb je noDIG:

•	licht vochtige doek
•	schuurpapier
•	grondlaag omniprim plus
•	lakverf als afwerklaag bv. 

premium satin Xs
•	tape
•	verfkwast
•	verfroller voor lakverf 

STaP 1. schuur de tafel lichtjes op.

STaP 2. neem het stof af met een 

vochtige doek.

STaP 3. Plak de tafel af met tape 

zodat er geen verf langs de tafel-

randen loopt.

STaP 4. breng een grondlaag 

omniprim plus aan en laat het  

1 à 2 uur drogen.

STaP 5. Schuur lichtjes op, ont-

stof en breng nadien de eerste 

groene afwerklaag aan.

STaP 6. laat drogen en herhaal 

stap 5.

STaP 7. verwijder de tape voor-

zichtig van de tafelrand en plak 

de aangrenzende randjes van het 

tafelblad af. 

STaP 8. breng omniprim plus 

aan op de tafelrand, laat het 1 à  

2 uur drogen.

STaP 9. Schuur de tafelrand op, 

ontstof en breng een eerste 

felroze afwerklaag aan.

STaP 10. laat een dag drogen en 

herhaal stap 9.

DOE-GIDS

Laat felle kleuren de hoofdrol spelen of leg juist de nadruk op 
een bepaald detail. De gouden regel die je nooit uit het oog 
mag verliezen: less is more. Overdrijf nooit met felle tinten, 

want je wil een stijlvolle kamer, geen kleurboek!

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: mIchIEL DE cLEEnE

De We are colour-trends tonen dat vooral groen en 
knalkleuren volgend jaar ‘in’ zullen zijn. Deze trends kan 
je subtiel in je interieur integreren door bijvoorbeeld een 
tafeltje een make-over te geven. Wij tonen hoe het moet!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 hoe voeg je nu felle accenten toe aan je interi-

eur zonder te overdrijven? Schilder een fijn 

lijntje op een neutrale muur of meubelstuk. Of 

verf een deurlijst in een levendige tint in plaats 

van de volledige deur. Kleine tafels in een 

pastelkleur werken perfect met een fel randje. 

combineer zoals op de foto een pastelgroen of 

-blauw met een fel roze. leuk het sobere interi-

eur verder op met kleurrijke accessoires zoals 

vazen, kussens of plaids. ben je een durver, 

ga dan voor een volledige accentmuur in een 

knalkleur.

PaSTeL 
MeT  
een feL  
accenT

FELLE KLEuREN

kLeuRen

WE M09

WE M61

WE y20

TipFelle	accenten	kan	je	
ook	aanbrengen	met	
een	fluo	spuitbus,	in	5	
verschillende	kleuren	
beschikbaar	in	de	colora-winkel.



1514

Combinaties doen het goed in 2014!

Ken jij de laatste 
TRenDS al?

S
askia: ‘In 2014 staan 

natuurlijke, duurzame 

materialen zoals hout, 

jute, linnen en keramiek centraal. 

Ruwe, verweerde meubelstukken 

worden op een creatieve manier 

gerecupereerd. Ook papier en 

karton worden creatief gebruikt 

en als accent zien we dat het roze 

koper aan populariteit wint. het is 

bovendien erg mooi in combinatie 

met zacht groen.’

niets is effen

Saskia: ‘We gaan bewust in tegen 

de massaproductie; meubilair en 

accessoires moeten eigenheid  

bezitten. Dat vertaalt zich op ver-

schillende manieren. Qua vormen 

zien we vooral buisvormen,  

verwrongen draadstructuren en 

elementen die “onaf” zijn. Een 

keramieken schaal is niet perfect 

rond, het vlechtwerk van een 

rieten mand mag een foutje bevat-

ten. Plaids hebben een geweven 

structuur en onregelmatige 

knoopjes in het weefgetouw. Dit 

past perfect binnen de “niets is 

effen”-trend. Daarom selecteerde 

colora drie decoratieve technieken 

– kalkverf, korrelverf en streep-

verf – en twee accentbehangen 

met een opvallende structuur uit 

de We are colour-collectie.’

Vergrijsde pastels, off whites 

gecombineerd met felle  

accentkleuren

Saskia: ‘De Scandinavische invloe-

den blijven groot. het artificiële 

wordt vermeden en off whites 

in combinatie met natuurlijke 

kleuren – zoals een zacht groen 

of licht, vergrijsd blauw – zorgen 

voor een eenvoudige, tijdloze look. 

Die vergrijsde pastelkleuren zijn 

allesbehalve somber en saai. Ze 

verwijzen naar de maatschap- 

pelijke waarden waar we weer 

meer belang aan hechten: eerlijk-

heid en transparantie. Daarnaast 

zien we veel groentinten en mat-

chen lichte basiskleuren perfect 

met verfaccenten in felle kleurtjes 

zoals knalgeel, rood of zelfs 

fluoroze.’

unieke mix van retro en design

Saskia: ‘De retrotrend op zich 

is over zijn hoogtepunt heen. 

Al scoren eigenzinnige vintage 

curiosa meer dan ooit als je ze 

mixt met ecologische ontwerpen 

of designstukken waar je lang 

voor spaarde. net die mix van oud 

en nieuw zorgt voor dat unieke 

karakter in huis. We kiezen bewust 

en houden rekening met degelijk-

heid, uitstraling en het verhaal die 

interieurstukken met zich mee-

brengen.’

colora volgt alle interieurtrends op de voet. De verfspecialist bezoekt beurzen en 
seminaries van toonaangevende, internationale trendwatchers. De opkomende trends 

van 2014 voorspellen een terugkeer naar de essentie. Waarden zoals eerlijkheid, 
kwaliteit, verbinding en authenticiteit worden opnieuw belangrijk. uit de bestaande 

We are colour-collectie maakte colora een selectie op basis van de laatste 
ontwikkelingen op interieurvlak. Saskia Despiere,

projectcoördinator kleur, geeft tekst en uitleg. 
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Scandinavische 
eenvoud

Stefaan en Lieve wonen met hun tweetjes 

in Spiere-helkijn. Zweden is hun favoriete 

vakantiebestemming en dat vertaalt zich 

duidelijk in hun interieur. lieve: ‘Wij kunnen 

onze passie voor Zweden nauwelijks verber-

gen, vandaar de vele Scandinavische invloe-

den in onze woning. In de slaapkamer kozen 

we voor een koperkleurige structuurverf. Die 

korrelverf zorgt voor een gezellig licht- en 

schaduwspel. De bruine muur verzachtten 

we met wit en een koelblauwe stoel als fris 

accent.’  

‘We combineren graag natuurlijke verftin-

ten met ruwe materialen. Al moest ik wel 

wennen aan de berkenstammen in huis’, 

lacht Stefaan. ‘Ook in de woonkamer inte-

greerden we houten elementen’, vult lieve 

aan. ‘het ingetogen groen en de witte vloer 

maken de kamer compleet.’ De patroon-

lijnen van het wit structuurbehang hebben 

een effect dat perfect aansluit bij de “niets 

is effen”-trend. 

WE M61

WE y41

WE M09

els en bas uit borgerhout krijgen 

regelmatig vrienden over de vloer 

en genieten dan graag van een 

lekker hapje en drankje. Wat kleur 

en vrienden in huis, meer moet 

dat niet zijn. Els: ‘het wit in onze 

woning vormt het perfecte canvas 

om kleuraccenten te leggen met 

meubels of verf. De knalgele muur 

zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 

zon altijd schijnt. Ik snuister graag 

rond op rommelmarkten om dat 

ene hebbedingetje te vinden dat 

ons interieur opleukt.’ ‘vrienden 

houden van de persoonlijkheid van 

onze woning en de gezellige drukte. 

het is er niet perfect, er ligt altijd 

een beetje rommel en de meubels 

zijn eenvoudig qua design, besluit 

bas.

02
Geel om te 
knàllen

‘Wat kleur 
en vrienden 
in huis, meer 
moet dat 
niet zijn.’

‘Ons interieur 
houden we graag 
clean, maar een 
gekorrelde verf 

met wat schaduw-
spel maakt het 

levendiger.’
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annelies en Michael uit Zwijnaarde 

kozen voor kalkverf in zachte, lan-

delijke tinten. ‘Kalkverf geeft prach-

tige schakeringen op de muur, 

het brengt meteen een warme 

sfeer in huis’, vertelt Annelies. het 

koppel goochelt ook graag met 

verschillende structuren. ‘Ik stak 

een oude paravent in een nieuw 

jasje met behang. het kanten reliëf 

van het oudroze behangpapier is 

afgewerkt in velours. De textuur 

ervan voelt gezellig aan.’ ‘Eigenlijk 

willen we vooral een woning die rust 

uitstraalt. Maar af en toe leggen we 

frisse accenten – met bijvoorbeeld 

een vrolijke plaid of behangdier 

– om de kinderen te plezieren’, 

glimlacht Michael. 

03
Rust en warmte

‘Het behang op de paravent heeft
een gezellige veloursstructuur.’
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WAll ME 2

Op de kalkverf werd Kalk Finish aange-
bracht, een onzichtbare bescherming.
➝
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Michiel en charlot, wonen met hun ouders 

in Zulte. De tieners krijgen vaak inspraak: 

zij kozen voor felle kleuraccenten in huis. 

Die doen het prima in combinatie met 

vergrijsde pasteltinten. ‘Ik kies meestal de 

flashy verf uit, maar van de neutrale ba-

siskleuren moet ik afblijven’, lacht charlot. 

En of het resultaat geslaagd is! langs de 

trap zien we een roomwitte muur tot leven 

komen door de kleurrijke nissen in felgeel, 

tropisch blauw en rood. ‘Mama is heel crea-

tief, ze naait heel veel en wou ook absoluut 

een magazinerek aan de muur. veel beter 

dan zo’n oersaai schilderij.’ De leefkeuken 

is een combinatie van wit en grijs. De grijze 

wand werd in een speciale IcE verftechniek 

gestoken. hierin zitten glasparels verwerkt 

die het licht reflecteren en zorgen voor een 

mooi diepte-effect. Michiel bepaalde dan 

weer de groene kleur op de accentmuur in 

zijn slaapkamer.

04
Pastel en fel

Door de kleurrijke 
nissen komt 

de roomwitte muur 
tot leven. coLoRa coacH  

anGéLIque

Binnenkijken bij...

angélique Pereiro Ramos (39) 
is colora coach bij colora hoei. 
Ze woont in Antheit, de artistieke 
thuisstad van schilder Paul Delvaux. 
het huis was vroeger eigendom van 
de grootouders van haar partner. 
Angélique verrast ons met praktische 
tips en laat ons binnenkijken in haar 
charmante woning …
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op zoek naar meer inspiratie?
bekijk via deze QR-code het colora trendsfilmpje  

of download gratis de iPadversie van dit magazine 
in de App Store.
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I
k woon ongelofelijk graag in Antheit. na 

een drukke werkdag kom ik hier heerlijk 

tot rust. Iedereen die hier over de vloer 

komt, zegt dat onze stek van buiten op een 

vakantiewoning lijkt. De tuin, de paadjes en de 

verouderde steen van de gevel doen blijkbaar 

wegdromen’, vertelt Angélique. ‘het is voor 

mij vooral een warme thuis, door de mense-

lijke genegenheid maar ook door het aange-

naam kleurgebruik.’

‘De kleuren in de slaapkamer zijn zacht en in 

de hal werkten we met hedendaagse contras-

ten om oude elementen in de kamer extra 

tot zijn recht te laten komen. De kleuren in de 

living koos ik aan de hand van behangpapier. 

Ik bekleedde beide zijden naast de schouw. 

De basiskleur in het salon was erg makkelijk 

te bepalen. Omdat ik eenheid wou, koos ik 

dezelfde tint voor zowel muur als plafond. De 

accentkleur bepalen, ging wat minder vlot. Er 

is zoveel keuze! Mijn collega virginie hielp me 

om de knoop door te hakken’, lacht Angélique. 

‘Ik zie zelf heel graag roze, het klinkt raar, 

maar ik vind de kleur erg “zen”.’

‘Tijdloze tinten zijn voor mij warm wit, beige 

of helder grijs. Deze kleuren zijn erg neutraal 

en zijn daarom nooit uit de mode. Maar zwart 

kan ik ook aanraden! veel mensen hebben 

er schrik van, maar het brengt een chiquere 

toets in een interieur. vooral in combinatie 

met inox of andere metalen, in een keuken 

bijvoorbeeld.’

BINNENKIJKEN BIJ

‘Ik hou van warme 
mensen en een warm 

kleurgebruik.’

tIP 1
ScHILDeR oVeRDaG 
‘Natuurlijk	licht	is	cruciaal	
voor	een	mooi	resultaat	
bij	het	schilderen.	Begin	
dus	nooit	’s	avonds	aan	je	
verfwerken.’	
	
	

tIP 2
MuSIc MaeSTRo 
‘Ik	zorg	altijd	voor	funky	
achtergrondmuziek	wan-
neer	ik	schilder.	Dat	maakt	
het	klussen	veel	prettiger.’	
	
	

tIP 3
boSTokIT 
‘Wanneer	ik	muren	schilder,	
gebruik	ik	altijd	Bostokit	
langs	mijn	afplaktape	zodat	
er	zeker	geen	verf	onder	de	
tape	loopt.	Je	kan	er	al	na	
een	paar	uur	over	schil-
deren.’	
	
	

tIP 4
ScHoonMaken 
‘Een	rol	of	borstel	hoef	je	
niet	schoon	te	maken	tus-
sen	twee	afwerklagen	door.	
Ik	wikkel	mijn	borstel	of	rol	
in	een	goed	afgesloten	plas-
tic	zakje	bij	watergedragen	
verven	en	gebruik	alumini-
umfolie	bij	solventverven.’	
	
	

tIP 5
PLak GRonDIG af 
‘Plak	–	vóór	je	alle	muren	
schildert	–	eerst	grondig	
alle	oppervlakken	af.	Doe	
dat	tijdens	de	vooravond,	
dan	kan	je	de	volgende	dag	
meteen	aan	de	slag.’	
	
	

tIP 6
ToPSILk IS ToP 
‘Mijn	favoriete	verfsoort	is	
ongetwijfeld	Topsilk.	Het	
heeft	een	prachtig	egale	
afwerking	zonder	rolstruc-
tuur	en	is	makkelijk	in	
onderhoud.’
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Kwaliteitsverf mét advies
voor elk budget. 

€23.48€31.31€34.44

+ Perfect egaal resultaat
+ Onderhoudbaar

+ Dekkracht

+ Onderhoudbaar
+ Dekkracht

+ Dekkracht

(1 L, aangekleurd) (1 L, aangekleurd) (1 L, aangekleurd)

 www.colora.com

nieuw

Hier vind je 
de colora 
winkel in  
je buurt:

Antwerpen Bonheiden,	Bornem,	Geel,	Herentals,	Kalmthout,	Kapellen,	Kontich,	Lier,	Turnhout,	Wilrijk,	Wommelgem

Henegouwen Mons,	Tournai

Limburg Genk,	Hasselt,	Houthalen,	Lommel,	Maasmechelen,	Tongeren

Luik Herstal,	Huy,	Verviers

Oost-Vlaanderen Aalst,	Beveren,	Deinze,	Dendermonde,	Eeklo,	Gent	(Sint-Amandsberg),	Gent	(Sint-Denijs-Westrem),		
Lokeren,	Ninove,	Oudenaarde,	Ronse,	Sint-Niklaas,	Zottegem

Vlaams Brabant Aarschot,	Diest,	Grimbergen,	Leuven,	Sint-Pieters-Leeuw,	Ternat,	Wezembeek-Oppem

Waals Brabant Waterloo,	Wavre

West-Vlaanderen Brugge	(Sint-Andries),	Brugge	(Sint-Kruis),	Ieper,	Knokke,	Kortrijk,	Menen,		
Oostende,	Roeselare,	Veurne,	Waregem

Nederland Helmond,	Uden

Voor alle contactgegevens en adresinformatie, surf naar www.colora.com of bel naar het telefoonnummer 0800 95 673 (tijdens de kantooruren)
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