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Ken je het spreekwoord: ‘verandering van 
spijs doet eten’? Het is één van mijn favo-
rieten. Eens iets anders doen, doet een 
mens best wel deugd. En je hoeft daarom 
niet meteen te beginnen wildbreien,  
koken boven je niveau of oefenen voor  
een marathon.

Alhoewel er ook niets mis is met grootse 
plannen natuurlijk. En al zeker niet voor je 
interieur! Meer licht en lucht creëer je bij-
voorbeeld door een dof houten plafond wit 
te schilderen. Kijk maar op pagina 13:  
daar word je toch meteen gelukkig van? 
Maar evengoed een kleine ingreep zoals 
een kastje verwennen met goeie lakverf of 
verf-vaasjes maken zoals hiernaast kan 
al een wereld van verschil maken. Gewoon 
doen is de boodschap. Een workshop vol-
gen is een goeie eerste stap, het prikkelt 
je om vanalles te gaan uitproberen. Lees 
maar even mee op pagina 9 wat zo’n ses-
sie met je doet.

Trouwens, heb je gemerkt dat we gekozen 
hebben voor een stijlvol mat papier in dit 
magazine? Het is niet zomaar 'eens iets 
anders', het ziet er leuk uit, het blijft lan-
ger netjes als je dit blad bewaart én boven-
dien is het een stuk beter voor het milieu.

Geniet ervan, en plan ook iets binnenkort.  
 Afgesproken? Inhoud lente 2014

Behangtrends in de kijker  ..........................4
Leer schilderen als een professional  ..........9
Zet je gevel in de verf  ...............................10 
Van donker naar licht  ..............................13
Lakverf voor binnen en buiten  .................16
Binnenkijken bij  .......................................20 

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
Verandering van spijs
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DO iT yOuRSELF

3

Word je spontaan vrolijk bij het zien van deze kleurige, 
hippe vaasjes? Goed nieuws: je maakt ze makkelijk zelf 
met glazen bokalen en restjes verf! Lees in de Doe-gids 

midden in dit magazine hoe je hieraan begint.
(van links naar rechts: WE Y03, WE Y01, WE Y02)

Haal een beetje 
lente in huis
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Op zoek naar mooi, eigentijds behang?  
De We are colour-collectie van colora helpt je het 
geschikte behang te vinden. De collectie stemde 

zijn behangpatronen namelijk volledig af op de verf-
kleuren uit de collectie en vice versa. Wil je dus een 
combinatie die wérkt, zoek dan niet langer. Of je nu 

vintage-liefhebber bent of liever moderne  
boven landelijke patronen verkiest … Met het We 
are colour-behang geef je een kamer meteen sfeer 

mee. Maak alvast kennis met deze vier grote trends.

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: cOLORA

BEHANGSPECiAL

De juiste  sfeer met We are colour-behang

TREnDs  
In behang
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01
nieuw-retro

Retromeubilair, vintage  

interieuraccessoires, behang- 

papier waarbij we ons plots 

weer in de seventies wanen. 

Zo’n hang naar nostalgie is 

best charmant, toch? De 

retrotrend is ongetwijfeld één 

van de grootste interieur- 

tendensen van de laatste 

jaren. In de We are colour-

collectie vinden we duidelijk 

enkele prints terug die 

inspelen op deze trend. 

Behangmotieven “whoopie 

cake”, “cup cake” en “lemon 

cake” doen niet enkel denken 

aan het gebak van je groot-

moeder, maar ook aan haar 

behangpapier … Met een 

hedendaagse twist uiteraard. 

Tip
Gebruik bij het behangen  

de juiste lijm voor het juiste 

papier. De nieuwe transpa-

rante behanglijm van colora 

laat geen vlekken na en  

heeft een uitstekende 

 kleefkracht. 
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02
Landelijke 
grijstinten

neem je liever geen risico’s 

als het op behang aankomt? 

Met de landelijke grijstinten

uit de behangmotieven 

“creamy wisp”, “energetic 

wisp” en “precious wisp” 

speel je op veilig. Deze ele-

gante patronen komen zowel 

in een strakke loft tot hun 

recht als in een gerenoveerd 

boerderijtje of gezellig ap-

partement.
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BEHANGSPECiAL
me & you 

De We are colour-
collectie bevat  
69 “Me”-kleuren en  
64 “You”-kleuren,  
24 accentbehangen  
en drie decoratieve 
technieken. Keuze 
genoeg dus. Ontdek  
de volledige collectie  
bij colora.
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Behangen op
een moeiLijke 
pLaats? 

In de Doe-gids geven  
we je enkele tips mee.

03
Modern  
met een  
oriëntale 
twist

Houd je van een volwassen, 

tijdloos dessin dat jaren mee-

gaat? Dan is het “cherished 

riad”,  “sunburned riad” of 

“stylish riad”-motief zeker 

iets voor jou. Deze stijlvolle 

ontwerpen vormen het ideale 

accent in een leefruimte of 

slaapkamer. Zeker als je te 

vinden bent voor modern 

behang met een subtiele ori-

entale twist. Onze samenle-

ving is tenslotte een gezellige 

smeltkroes van verschillende 

culturen.



Tip
Het multifunctioneel mes van  

colora is niet alleen een handige tool 
bij het verwijderen van overtollige 

verf, plamuren, het voegen … Maar 
je kan er ook behang mee afsteken 
vooraleer je jouw nieuwe rollen wil aanbrengen. Het kost slechts  € 11,95 en bespaart je heel  wat verloren verf  en werk.

04
Pop art

Je hoeft geen kunstwerk van 

Roy Liechtenstein of Andy 

Warhol te kopen om een 

stukje pop art in huis te halen. 

Ook met verf en behang kan 

je naar hartenlust experimen-

teren om tot een pop art-look 

te komen. Kinderkamers of 

logeerkamers lenen zich daar 

perfect toe. combineer ex-

plosieve kleuren met zachte 

pastels door bijvoorbeeld het 

“naughty bowl”-behang uit 

de We are colour-collectie te 

combineren met een verftint 

die voorkomt in het patroon.
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Heb jij behang gekocht uit de 
We are colour-collectie? 
Laat het ons weten op Facebook!
facebook.com/coloradeverfwinkel

BEHANGSPECiAL



paul vandendriessche (70) uit Waregem noemt zichzelf 
een “pietje precies” bij het schilderen. Hij is fervent  

hobbyschilder en wanneer het resultaat niet voldoet aan 
zijn verwachtingen, lost hij dat meteen op. Zes jaar gele-
den volgde hij namelijk een workshop bij colora over de 

basistechnieken van schilderen.

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: TOM LAGAsT

DE colora WORKsHOP
Leer schilderen als een professional

T
ijdens de cursus bleek dat ik eigenlijk 

altijd verkeerd bezig was. Ik stak veel 

op van de workshop en pas die han-

dige tips nu altijd consequent toe.’ Onlangs 

leerde hij op een tweede workshop in colora 

waregem hoe je afgeleefde meubels nieuw 

leven kan inblazen. ‘Je bent nooit te oud om 

bij te leren’, vertelt Paul.

‘Hoe ik op het idee kwam om een colora 

workshop te volgen? Ik schreef me in nadat 

ik een folder in de bus kreeg. Die cursus-

sen zijn bijzonder goed georganiseerd. Alle 

benodigdheden zijn ter plaatse. Je hoeft dus 

geen materiaal mee te zeulen of je speciaal 

voor te bereiden. Het viel mij op dat er enorm 

veel interesse is voor zo’n opleidingen. Ik had 

trouwens niet verwacht dat er zoveel vrouwen 

zouden zijn.’

‘Iedereen die regelmatig schildert, is gebaat 

met een colora workshop. De tips en tech-

nieken die je er aanleert, leiden tot een mooi 

resultaat. Ik werd er zelf een betere schilder 

door.’ Krijg je de kans om zo’n workshop te 

volgen? Pik die dan zeker mee!

Wil je ook een colora workshop volgen? 
Raadpleeg de data op de colora website.  
http://www.colora.be/nl-BE/advies/workshops 

wat pauL  
Leerde uit  
de workshops: 

•	Gebruik voldoende 
verf. Vooral begin-
nende schilders 
schilderen te zuinig 
en rollen hun verfrol 
helemaal uit.

•	Plak alles zorgvuldig 
af met tape.

•	Gebruik overschilder-
bare acrylaat  
(bv. Bostokit) voor 
een nauwkeurige 
afwerking.

•	Tape haal je best zo 
snel mogelijk weg 
nadat je de laatste 
laag verfde. 

• randjes schilder je 
met een borstel, maar 
ga er zeker nog eens 
over met een kleine 
rol. Zo krijg je een ge-
lijkmatige laag zonder 
borstelstrepen.

•	Deel je schilderwerk 
op in verschillende 
“banden”. Dit kan 
zeker helpen bij 
plafonds. Door het 
scheerlicht kan je 
namelijk vaak moeilijk 
zien of een deel al 
geschilderd is of niet.
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krijg Bij  
coLora 10 jaar 
garantie op  
je geVeLVerf 

Ben je van plan de bui-
tenmuren van je woning 
zelf te schilderen, dan 
kan je via colora 10 jaar 
garantie ontvangen op 
de uit te voeren wer-
ken. Vraag in de winkel 
een bezoek aan huis 
aan van de technisch 
adviseur van BOSS 
paints, verffabrikant 
voor colora. Deze maakt 
een verslag op van de 
nodige voorbereidingen 
en schilderwerken. Deze 
service kost 95 euro. Je 
kan vervolgens aan de 
slag op basis van een 
gedetailleerd stappen-
plan én met een garantie 
op zak van 10 jaar op de 
hechting van de verf. Is 
de technisch adviseur 
van oordeel dat 10 jaar 
garantie op een goede 
hechting niet mogelijk is, 
dan is het adviesverslag 
gratis. Vraag je garantie 
advies graag enkele 
weken op voorhand aan 
bij je colora winkel!
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kleuren zET JE GEVEL iN DE VERF

candide lahaut (38) is voor haar job constant bezig met kleur.  
Ze gaat frequent langs bij haar ouders in het centrum van Gent en 

speelde dan ook een belangrijke rol in de kleurkeuze van hun  
opvallende gevel. Wanneer we voor de gevel staan, zien we een 

prachtig oud herenhuis met pit. ‘Mijn ouders zijn ook mensen met een 
mening en een pittig karakter. Dat heeft er vast iets mee te maken’, 

grapt candide.

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: PAT vERBRuGGEn

scHREEuWT JOuW gevel 
OM EEn LIKJE verf?

Kies voor een uitgesproken kleurcombinatie.

WE M37 RED cuRRY WE M55 BLAcK FOREsT
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c
andide: ‘De façade is baksteenrood 

en het schrijnwerk heeft een grijsach-

tige groene tint. Aan de achterzijde 

hebben we het houtwerk naturel laten vergrij-

zen en voor de achtergevel hebben we een 

fris muntgroen gekozen. Deze combinatie 

geeft een moderne toets aan de oude woning. 

Gelukkig is de gevel niet beschermd door 

monumentenzorg, waardoor we voor uitge-

sproken kleuren konden gaan. De klassieke 

stijl met een moderne twist komt ook terug in 

het interieur van mijn ouders.’ 

pittig rood met een warme uitstraling

‘Hoe we de juiste tinten bepaalden? Ik ben zelf 

kleurexpert bij BOss paints, dus ik gaf mijn 

ouders enkele richtlijnen. Mijn moeder kwam 

met het idee om de voorgevel in het rood te 

steken. Ze wou een kleur met een warme 

uitstraling die eruit springt in het straatbeeld. 

Maar natuurlijk heb je erg veel nuances binnen 

het rood … Mijn ouders wilden niet te fel gaan 

en door eliminatie zijn we samen tot het juiste 

rood gekomen. In een stadsomgeving kies je 

ook beter voor een donkerdere kleur in plaats 

van wit. Zo kan je de aanslag van de uitlaat-

gassen wat verdoezelen en ben je vervuiling te 

slim af. Het donkere grijs van het schrijnwerk 

aan de voorgevel past perfect bij het rood, 

want het heeft een warme ondertoon.’

dankbare buren

‘Het muntgroen van de achtergevel doet  

me denken aan de vergrijsde, fragiele pastel-

kleuren uit het neoclassicisme. Het lichte 

groen is een goede beslissing geweest. Het 

laat de stadstuin beter uitkomen en zelfs onze 

buren zijn ons heel dankbaar. Door de reflec-

tie is er bij hen ook meer licht.’

gevelweetjes

• Belgen zijn conservatief als het over de kleur 

van hun gevel gaat. Het effect van een gevel-

kleur hangt enorm af van externe factoren 

zoals het klimaat. Maar laat dat je niet 

tegenhouden om voor kleur te kiezen. 

• De kleur van een gevel bepaal je best niet 

bij kunstlicht, maar buiten. Idealiter bekijk 

je jouw keuze eens bij zonnig weer en bij 

bewolkt weer. 

• Wil je jouw gevel hoger doen lijken? schilder 

dan de dakgoot en kroonlijst mee in de 

kleur van de gevelsteen of in een tint lichter. 

• colora combineert steeds het juiste tech-

nisch en esthetisch advies voor je gevel. 

Maak daarvoor een afspraak bij je thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het lijkt evident, maar pak eerst de grote 

gevelwerken aan vooraleer je schildert  

(bv. opnieuw cementeren of arduinsteen 

zandstralen).

•	Uv-stralen verminderen de kleurintensiteit 

van je gevelverf. Houd dus rekening met de 

zonnekant van je gevel en plaats felle kleu-

ren vooral op een schaduwrijke zijde als je 

veelvuldig herschilderen wil vermijden.

Meer info vind je op de colora blog.
http://www.colora.be/blog/in-de-verf/
tag/gevel-schilderen/ 

cK D24-c

zET JE GEVEL iN DE VERF
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DOE-GiDS

STaP 1. vul putten of barsten in 
de muur op met red devil one-
time. Laat alles goed drogen en 
schuur effen.

STaP 2. verwijder eventueel 
stof met een lichtvochtige doek 
en laat drogen.

STaP 3. Poreuze ondergronden 
zoals pleisterwerk of gipspla-
ten geef je best een grondlaag 
optiprim of isolprimer. Zo blijft 
de lijm langer kleven en heb je 
minder kans op blaasvorming in 
je behang.

STaP 4. Lijm de ondergrond in 
met behanglijm. 

STaP 5. Druk de behangbaan 
gelijkmatig aan op de muur 
alsof de deur er helemaal niet is. 
Gebruik daarvoor een behang-
spatel en strijk glad. Zorg voor 
voldoende overlap. 

STaP 6. snijd vervolgens het 
behang weg met een cuttermes 
langs de rand van de deur. 
Maak een klein sneetje in de 
hoeken van het papier en druk 
die aan. Borstel het behang 
goed aan tegen de deur.

Deze lastige klus is geklaard!

DiT Heb je noDig:

•	red devil onetime
•	plamuurmes
•	doek
•	optiprim of isolprimer
•	schuurpapier
•	cuttermes
•	behanglijm

Je koos prachtig decoratief behang uit en kan niet 
wachten om het patroon op je muur te zien. Maar 
hoe pak je nu die ene moeilijke plaats aan? De regel 
is: wat je kan weghalen, haal je weg.  Radiatoren, 
schakelaars of stopcontacten hoeven dus geen 
spelbrekers te zijn. Behangen rond deurposten of 
een raamkozijn lijkt dan weer niet evident. Toch is het 
makkelijker dan je denkt! Met deze tips vermijd je elke 
vorm van behangstress.

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 91 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



DOE-GiDS

Wil je jouw terras opfleuren met kleurrijke potjes? Of kan jouw 
interieur nog een lenteboost gebruiken? Denk dan twee keer 
na voor je die glazen bokalen in de glasbak kiepert, want met 

een béétje verf maak je er de leukste vaasjes van. 

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

DiT Heb je noDig:

•	formule mc + vod
•	handdoek
•	verfresten
•	glazen bokalen
•	karton 

STaP 1. maak de glazen bokalen 
schoon met ¼ Formule Mc en ¾ 
water. Droog het oppervlak gron-
dig met een handdoek.

STaP 2. Kies je favoriete kleur en 
giet voorzichtig een eerste verf-
laag in het potje.

STaP 3. verdeel de verf gelijk-
matig over het oppervlak.

STaP 4. Heeft de binnenkant een 
egale verflaag gekregen? Laat de 
bokaal dan omgekeerd drogen op 
een stuk karton. verplaats hem 
een paar keer tot er geen verf 
meer uitloopt.

STaP 5. Laat de verf drogen. 
Knip een lege PET-fles op maat 
en plaats het in de vaas. Zo kan je 
daarin water gieten voor je bloe-
men. Water rechtstreeks in de 
vaas kan de verf doen loskomen.

Tip
Ideaal voor  restjes  muurverf!



15

Krijg je net iets te veel een “Ardennen-gevoel” van jouw 
houten plafond? Wil je een donker plafond een lente- 
frisse look geven? schilder je plafond dan in een bleke 
kleur, met een spectaculair verschil als resultaat. Om 
deze arbeidsintensieve verfklus makkelijker te maken, 
geven we je alvast het volledige stappenplan mee …  

DiT Heb je noDig:

•	formule mc neutral
•	water
•	twee vodden
•	afdekplastiek voor  

de vloer
•	anza viltrol of  

modacryl rol
•	omniprim plus primer
•	hybride mat pU of topmat  

verf voor de afwerklaag
•	anza platinum kwast

STaP 1. Ontvet het plafond  
– voor je begint te schilderen –  
met formule mc neutral.

STaP 2. spoel grondig af en 
laat het opdrogen.

STaP 3. Breng met een Anza 
platinum kwast een grondlaag 
omniprim plus aan tussen de 
voegen en ga er nadien over met 
een Anza viltrol of Modacryl rol. 
Werk per twee latten en herhaal 

deze actie tot heel je plafond een 
grondlaag heeft. 
Zie je een bruin-gelige verkleu-
ring in de grondlaag? Werk dan 
af met verf op solventbasis zoals 
premium satin Xs, of plaats 
een tussenlaag elastoprim op 
solventbasis om de doorbloe-
ding te isoleren.

STaP 4. De afwerklaag breng 
je op dezelfde manier aan. Om 
gemakkelijk tussen de voegen 
van de houten latten te schilde-
ren, gebruik je een anza plati-
num kwast. Je werkt af met de 
verfrol. 

voor de afwerklaag heb je  
meerdere opties:
• Met de lakverf hybride  

mat pU krijg je een extra 
mooie strakke afwerking 

• Met de plafondverf topmat 
bekom je dezelfde extra matte 
afwerking als op een klassiek 
plafond.

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

Ontdek verder in het 
magazine een spectacu-
laire make-over.



DiT Heb je noDig:

•	formule mc neutral + vod
•	katoenen kleefdoekje
•	schuurpapier korrel 150-180 

bij onbehandeld hout en  
180-220 bij behandeld hout

•	aangekleurde elastoprim
•	afwerklaag persisto satin 

hydro 

STaP 1. ontvet het houten meubel 
met formule mc neutral.

STaP 2. schuur het op met 
schuurpapier. ontstof daarna 
met een kleefdoekje.

STaP 3. Breng een laag aange-
kleurde elastoprim-primer aan 
op het kastje. Laat het minimaal 
12u drogen.

STaP 4. schuur lichtjes op en 
ontstof met een kleefdoekje.

STaP 5. Geef het kastje een eerste 
afwerklaag. Kies voor persisto 
satin hydro lakverf in een kleur 
naar keuze. Laat minimaal 24u 
drogen.

STaP 6. Herhaal stap 4.

STaP 7. Werk – indien nodig – af 
met een laatste laag  lakverf .

… en klaar!

DOE-GiDS

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 nog vragen?
stel ze op de colora Facebookpagina.
facebook.com/coloradeverfwinkel

Tip
Respecteer de 

langere droogtijd  

van lakverf!

handig! 

Bepaalde houtsoorten 
of plaatmaterialen 

bevatten grote 
poriën  
of diepe nerven. 
brushfiller is een 

waterverdunbare 
en reukloze borstelpla-

muur die rechtstreeks 
aangebracht wordt op 
dergelijk hout. Brushfil-
ler breng je aan met 
een borstel waardoor 
je ook moeilijk be-
reikbare plaatsen kan 
afwerken. De plamuur 
is schuur- en overschil-
derbaar na enkele uren 
met solventgedragen 
verven en na 12u met 
watergedragen verf.

Met het 
kleef-
doekje 
uit 
katoen 
haal je het 
schuurstof weg 
voor je begint aan de 
volgende verflaag. 
Door de lichte impreg-
natie wordt zelfs het 
allerfijnste stof opge-
nomen en ontstaan er 
geen hechtingsproble-
men voor de verf.
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TIJD vOOR verandering
van donker naar licht

Wat doe je wanneer je kinderen het huis uit zijn? Eindelijk die lang gekoesterde 
droom uitvoeren en het hele interieur onder handen nemen? We namen een 
kijkje bij noëlla de boevere en rené stillitano, beide 64, uit Aarsele. Toen 

hun vier kinderen op eigen benen gingen staan, hadden ze nood aan een dras-
tische interieurvernieuwing. ‘nieuwe meubels kopen, volstond niet. We wilden 

ons huis volledig opfrissen en een moderne look geven.’ na lang twijfelen, 
hakte het koppel de knoop door. Het resultaat? Een spectaculaire voor en na!

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: PAT vERBRuGGEn

VAN DONKER NAAR LiCHT



n
oëlla: ‘De natuurlijke lichtinval in 

onze woning is  heel beperkt. Door 

de donkere inrichting hadden we 

een vrij dof interieur. Om meer licht te creëe-

ren, schilderden we – op aanraden van onze 

kinderen – de donkere plafonds en bakste-

nen muren van de living in het wit.’ Ook hun 

keuken moest eraan geloven. Daar kregen de 

donkerbruine, eiken kastdeurtjes een heden-

daagse, olijfgroene kleur.

donker wordt licht

‘Inspiratie haalden we uit magazines. We 

wisten al snel dat we onze woonkamer in het 

wit zouden verven. Daarna vroegen we raad 

aan Ingrid van colora deinze. Zij gaf ons kleur-

advies en stelde ons een aantal soorten wit 

voor. Haar kleurvoorstellen voor de living en 

de keuken lagen helemaal in lijn met wat we in 

gedachten hadden. René en ik zijn er heel blij 

mee: ons huis voelt jonger en frisser aan. We 

worden ook beter gezind door het witte licht-

spel dat we nu hebben.’ 

van uitstel kwam geen afstel

noëlla en René planden de ingrijpende verf-

klus al langer, maar ontzagen het werk een 

beetje. Gelukkig kreeg het tweetal hulp van 

hun schoonzonen. noëlla schuurde het hout-

werk af en de mannen schilderden. ‘We zijn 

ongeveer een maand bezig geweest om alles 

zo te krijgen zoals we het wilden.’

VAN DONKER NAAR LiCHT

onderging jouw huis een make-over 
zoals bij noëlla en rené?
Laat het ons weten op Facebook.
facebook.com/coloradeverfwinkel
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doe het ZeLf! 

Ben je ook van plan om 
jouw donkere plafonds 
in een bleke kleur te 
schilderen? Lees in de 
Doe-gids hoe het moet.

Projectprijs verf  

€ 750 

(muren, plafonds, 

lakverf voor ramen 

en keuken- 

kastjes)
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RAL 9010

Tc 54

Tc 51

kleuren
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Lakverven voor binnen en buiten

stevig en KleUrrijK:
kiezen voor laKverf

Gure weersomstandigheden of vette vingers op de 
kast. verf  moet zowel binnen als buiten tegen een 

stootje kunnen. colora heeft een uitgebreid gamma 
aan lakverven, speciaal voor buitenschrijnwerk of 

voor oppervlaktes die snel slijtage vertonen.

TEKST: TimoThy puypE • FOTOGRAFIE: MIcHIEL DE cLEEnE & PAT vERBRuGGEn

LAKVERF VOOR BiNNEN EN BuiTEN

M
aaike claeys stak vorige zomer, 

samen met haar man, het buiten-

schrijnwerk van hun woning in een 

nieuw kleurtje. ‘We wilden onze garagepoort 

en dakgoot vervangen en besloten om het 

buitenschrijnwerk tegelijk een opknapbeurt 

te geven’, vertelt Maaike. ‘Door die twee 

zaken te combineren, konden we ze exact 

dezelfde kleur geven.’ Het antraciet is niet 

de kleur die ze oorspronkelijk in gedachten 

hadden. ‘Eigenlijk hadden we aan een groen-

grijze tint gedacht, maar de kleuradviseur 

van colora roeselare raadde ons een donker-

dere kleur aan. En hij had gelijk: uiteindelijk 

past die veel beter bij de oranje gevelsteen 

van ons huis.’

lentegevoel

Dankzij de twee lagen lakverf Excellent satin 

blijft het buitenschrijnwerk zeker 5 tot 7 jaar in 

een goede staat. ‘Dat is een hele opluchting, 

want de ramen waren er eigenlijk slecht aan 

toe’, lacht Maaike. ‘We begonnen eraan net 

voor het te koud werd, want het moet toch een 

constante temperatuur van 10 graden zijn als 

je buiten wilt schilderen met deze verf.’ nu de 

koudste dagen achter de rug zijn en het lente 

wordt, wil Maaike nog wat extra kleur aan- 

brengen. ‘We wonen in het centrum van 

Roeselare. Er is dus heel weinig groen in onze 

straat. Maar daar bestaat een simpele oplos-

sing voor. Elk jaar plaatsen we bloembakken op 

onze vensterbanken. Zo helpen we mee om de 

straat op te fleuren!’
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‘Wanneer je een verf kiest, 
moet je ook rekening 
houden met de kleur 

van het dak, de 
gevelsteen en de voegen.’

Het voorjaar is de ideale periode om 
het buitenschrijnwerk van je woning 
onder handen te nemen.

RAL 7021

kleur
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LAKVERF VOOR BiNNEN EN BuiTEN

Koen Denolf (45) liet speciaal voor zijn woon-

kamer een op maat gemaakte boekenkast 

bouwen. ‘Ik wou een kast die moduleerbaar is, 

of toch minstens dat gevoel geeft, met kleine 

en grote, hoge en lage vlakken’, legt hij uit. ‘Ze 

moest trouwens perfect passen op het stuk 

muur tussen de keuken en de gang. Daarom 

koos ik voor een oplossing op maat.’

oneindige kleurmogelijkheden

‘De kast is ontworpen door binnenhuisarchi-

tecte Ellen van Acker. De kleuren van de kast 

komen terug in mijn woonkamer, bij de kus-

sens in de zetel en de stoelen aan mijn eettafel.’ 

Omdat je voor elke kleur beter een nieuwe bor-

stel gebruikt, voorkom je dat er nog verfresten 

van een andere kleur in de borstel zitten. ‘Het 

voordeel van de Persisto satin Hydro lakverf 

van colora is dat ze enorm dekkend is en je er 

dus minder van nodig hebt terwijl de afwer-

kingslaag toch krasvrij blijft’, verduidelijkt Koen. 

‘Dat moet ook want er is heel wat passage 

langs de boekenkast en er worden voortdurend 

boeken uitgehaald en terug gezet. De verf moet 

dus wel tegen een stootje kunnen. Als ik nu het 

resultaat zie, weet ik dat ik goed gekozen heb.’

Ook vriendin Ilse vindt de kleurcombinatie 
erg geslaagd. 'De frisse kleuren geven ons 
interieur dat tikkeltje extra pit.'

ncs s 5020-B30G ncs s 2020-B50G ncs s 0510-B70G ncs s 1010-Y ncs s 1050-Y ncs s 1030-Y70R
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BiNNENKiJKEN BiJ

colora coacH  
gunTHer

Binnenkijken bij ...

gunther coppens (43) is al 17 jaar uitbater van 
colora ninove. Hij gunt ons een blik achter de 
schermen van zijn prachtige landelijke woning in Mere. 
Het plaatje klopt volledig: zowel het kleurenpalet als 
de afwerkingsgraad van de ruimtes. Gunther verklapt 
ons zijn meest kostbare tips …

TEKsT: WILLEM-JAn vAn EKERT • FOTOGRAFIE: PAT vERBRuGGEn
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‘Alles tot in de  
puntjes afwerken,  

dat is mijn passie.’

tip 1
bereiD je voor 
‘Kom zo goed mogelijk voorbe-
reid naar de winkel. Maak foto’s 
van de ruimtes in kwestie en 
breng een plan mee waarop je 
het aantal m² aanduidt. Indien 
je twijfelt, kan er altijd een  
colora coach bij je thuis komen.’
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BiNNENKiJKEN BiJ

v
oor mijn woning koos ik typische 

landelijke, vergrijsde kleuren. De 

basiskleur werd een tijdloos gebro-

ken wit dat ik combineerde met contrastrijke 

accenten. In de keuken schilderde ik de 

accentmuur in een warm oranje, voor de living 

werd het chocoladebruin. Zowel de muren als 

het plafond gaf ik de basiskleur mee. Op die 

manier creëerde ik optisch meer ruimte en 

valt de klemtoon enkel waar ik het wil. De kin-

deren mochten dan weer de verfkleuren van 

hun slaapkamer bepalen, maar ik gaf er een 

subtiele twist aan. Mijn zoon is bijvoorbeeld 

fervent club Brugge-fan, daar werkte ik dan 

met blauw en zwarte bordenverf.’

onberispelijke afwerking

Ook verftechnisch is de woning van Gunther 

de spreekwoordelijke perfectie. Alle randen 

heeft hij mooi gekit volgens de regels van de 

kunst. De radiatoren, deuromlijstingen en 

raamkozijnen gaf hij allemaal dezelfde lichte 

kleur. ‘Wat ik in de winkel verkondig, pas ik 

uiteraard toe bij mezelf. Alles tot in de punt-

jes afwerken, dat is mijn passie.’

We are colour

‘Of er regels zijn waar je rekening mee moet 

houden bij je verfkeuze? Flashy kleuren en 

hoogglansverven ga ik bijvoorbeeld eerder 

aanraden bij klanten met een strak interieur. 

Felle kleuren zie je nu eenmaal minder vaak 

in een landelijk interieur. Bij nieuwbouw-

huizen vind ik het leuk om van nul af aan te 

helpen bij de kleurkeuze en bij gerenoveerde 

woningen probeer ik me zo goed mogelijk 

in te leven in het karakter van het huis. Zelf 

werk ik heel graag met de We are colour-

kleurencollectie. Het is een hele rijke col-

lectie. Je vindt er kleuren, accentbehangen 

en schildertechnieken die het nodige wauw-

effect aan je woning geven.’

tip 2
Durf! 
‘Wanneer je de basiskleur sober 
houdt, kan je naar hartenlust 
experimenteren met kleur of 
behang. Zo maak je het niet te 
druk, maar wel hedendaags.’

De blikvanger in de living is een 
gezellige chocoladebruine muur.

‘Werken met de  
We are colour- 

collectie vind  
ik enorm  

dankbaar.’
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tip 3
HeT juiSTe MaTeriaal 
‘Vraag technisch verfadvies 
in je colora winkel. Een juiste 
materiaalkeuze bevordert en 
bepaalt het eindresultaat.’

tip 4
leT oP De DeTailS 
‘Verlies belangrijke factoren 
zoals de glansgraad van de verf 
en de lichtinval in de ruimte niet 
uit het oog!’

In de keuken schilderde  
Gunther de accentmuur  
in een warm oranje.

WE M22

WE M34

WE M46

kleuren



Hier vind je de 
colora-winkel in  

je buurt:

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

Henegouwen Bergen, Doornik

Limburg Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren

Luik Herstal, Huy, Verviers

Oost-Vlaanderen Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, 
Ninove, Oudenaarde, Ronse/Renaix, 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, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, 
Veurne, Waregem

Nederland Helmond, Uden

Voor alle adressen en coördinaten: surf naar www.colora.com of bel ons gratis nummer +32 800 95 673 (tijdens de kantooruren).

www.colora.be

Eén laag minder 
schilderen?

Kies een aankleurbare primer.

Kom eens praten.




