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Souhaitez-vous le colora 
 magazine en français? 

Envoyez un mail à 
info@colora.be et nous 

ferons le nécessaire

KIES JE KLEUR MET 
DE NODIGE ZORG

In de winkel kan een kleur er ge-
weldig uitzien maar is ze even mooi 

in je eigen  interieur? Ons advies: 
vermijd impulsieve beslissingen 
en haal een tester. Zo kun je op 

verschillende plaatsen en tijdstippen 
je gekozen kleur evalueren. En dit 
volledig op maat van jouw huis.

Pimp je kamer met superleuke dierenstickers.Lees meer op pagina 8 

sticker: Baby leeuw

Lees pagina 16

Win een bon van € 100.
Ga naar pagina 14
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E Y100 PINK PEARL
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ZELF OOK GRAAG EEN WORKSHOP VOLGEN? 
CHECK WWW.COLORA.EU/NL/WORKSHOPS

Moodboard
De goesting om een kamer opnieuw 

in te richten: we kennen het allemaal. 

Een fantastisch hulpmiddel daarbij 

is een ‘moodboard’ of collage van 

ideeën. Inspirerend knip-en plakwerk, 

dat ikzelf met drie collega’s mocht 

uitvoeren tijdens een workshop. 

Allen vonden we het heerlijk om zien 

hoe abstracte plannen in ons hoofd 

concreet vorm kregen. In dit magazine 

vind je een aantal tips om zelf aan de 

slag te gaan. Met een moodboard ben 

je in elk geval al een stap dichter bij je 

droomruimte. Geweldig, toch? 

 Griet Slos

 griet.slos@colora.be

Karen Ongena

Saskia Despiere

RAL 9005

25

• Dekkende Beits is veel duurzamer dan transparante olie.
• Dekkende Beits dringt in het hout, waardoor je minder 

kans hebt op afbladderen. 
• White spirit verdunbare producten zorgen voor een 

tragere droging.
• Dekkende Beits is tegelijkertijd grond- en eindlaag. 

Handig toch?

Waarom Dekkende Beits?

TIPS VAN HANS

“Beitsen is de perfecte oplossing 
  om je hout een kleurlaag te geven 
  én de houtstructuur  te behouden”

1  Gebruik een orelborstel. Die 
neemt veel verf op en zo leg je 
snel een dikke laag.

2  Werk niet in volle zon. Zo voor-
kom je te snelle uitdroging.

3  Schilder in drie lagen voor een 
duurzaam eindresultaat. Je 
beschermt je buitenhout wel 
zes tot acht jaar tegen vocht 
en vuil.

4  Laat het niet te ver komen. 
Met twee lagen om de vijf jaar 
hoef je het schilderwerk nooit 
van nul te herbeginnen.

5  Vul holtes en gaatjes in het hout 
eerst op met houtvuller. Je krijgt 
een strakker eindresultaat én je 
beschermt het hout nog beter 
tegen vochtschade.

Project in de kijker

“Eén van onze recentere  projecten 

was een echt pareltje van tuin   -

archi tectuur. Een prachtige  patio met 

buitenkeuken en jacuzzi.  Geplaatst 

langs een strakke houten tuinwand. 

Door het modulair systeem van 

glaswanden is het mooie houtwerk 

visueel zeer sterk aanwezig. Het was 

de bedoeling om het nog meer in die 

hoofdrol te gaan duwen. Er is overal 

met heel strakke lijnen gewerkt. Zeer 

minimalistisch. Maar het houtgevoel 

mocht niet verloren gaan. Dus  beitsen 

was dé manier om het hout toch strak 

en robuust te gaan maken.”

“De klant verkoos een strakke af-

werking boven het natuurlijk 

ver grijzen van deze houtsoort. Dus 

werd er gekozen voor Dekkende Beits 

in de kleur Ral 9005. Zeer modern in 

combinatie met strakke lijnen en veel 

glas. Vermits het houtwerk gedeelteli-

jk overdekt en naast de vijver hele-

maal open is, waren ook UV-licht en 

ver wering zaken om rekening mee te 

houden. Met andere producten zou 

er snel een kleurverschil tussen 

binnen en buiten optreden. Maar 

met Dekkende Beits dringt er een 

krachtige bescherm laag in het hout. 

Het is dus een zeer goeie keuze als 

je je hout optimaal wil beschermen. 

En de patio zal zeer lang zijn zwarte, 

strakke look behouden.”

Strak zwart, met de feeling van het natuurlijke hout
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Rust 
  vinden

De tint van de muren is 

gebaseerd op de kleur van 

de voegen van de vloer

WE Z106 BUTTERSCOTCH GREY
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Wanneer je een colorawinkel leidt, 
staat je hoofd ’s avonds niet per 
se naar nog meer kleur. Nicolas 
Camelbeke van colora waregem 
koos voor zijn privéwoning dan 
ook voor een zacht beige om zalig 
thuis te komen. 

ID-KIT 
NICOLAS
• 41 jaar

• Uitbater colorawinkel waregem

• Getrouwd met Liesloth Vermeulen

• Vader van Charles (12)  en  Juliette (7)

BINNENKIJKEN



WE M48 RUST LOVER

WE M86 ANCIENT WHITE

WE M131 MILITARY GREEN
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“Ik werk hele dagen tussen en met 

kleuren, een fantastische job in een 

zeer drukke, kleurrijke omgeving. En 

hoewel er geen kleur bestaat waar ik 

niet van hou, van geel tot rood, wou 

ik het thuis toch een tikkeltje rustiger, 

kwestie van de weegschaal wat in 

het midden te houden.” Niet dat er 

op de muren ten huize Camelbeke 

het eerste beste beige kwam. Wel 

integen deel. “We wilden een zekere 

lijn in onze woning dus gingen we 

op zoek naar die specifi eke kleur 

die perfect aansluit bij de kleur van 

de voegen in onze vloer. Een beetje 

speurwerk, maar butterscotch grey 

bleek die perfecte match. Zo krijg je 

een rustig geheel dat mooi in elkaar 

overvloeit.”

Zet een accentpaneel in 

je leefruimte. Daar kun je 

makkelijk een nieuwe kleur 

op aanbrengen. Zo breng je 

heel eenvoudig een andere 

schwung in je interieur.

Tip

1+1 VERFSYSTEEM 
zorgt ervoor dat alles gedekt is 
in 2 lagen. Nicolas ging voor een 
aangekleurde grondlaag Topprim 
en een aangekleurde eindlaag 
Topsoft.



WE Y100 PINK PEARL
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BINNENKIJKEN

1  “In België denken we altijd van hoek tot hoek. Stap daar van af en 
je krijgt meteen heel wat speling. Zo geef je je interieur een instant 
boost en een compleet nieuwe dynamiek.”

2  “Ik hou van sierlijsten en rozetten, ze kleden je ruimte net iets meer 
aan. En het wordt helemaal interessant als je ze niet overal laat 
opduiken, maar alleen in bepaalde ruimtes.”

3  “Kies je, zoals wij, voor één kleur, varieer dan met glans. Een mix 
van matte muurverf en satijn houtverf bijvoorbeeld.” 

4  “Wie een goed resultaat wil, en dat liefst zonder al te veel stress, 
moet met goede producten werken. Zo simpel is het gewoon.”

Met glansaccenten en accentpaneel

Een accentmuur kwam er niet 

aan te pas, Nicolas opteert voor 

een  accentpaneel. “Om de zoveel 

maanden zet ik een nieuwe kleur op 

dat paneel en dat geeft meteen een 

andere schwung aan ons interieur. 

Een stuk minder intensief dan een 

complete muur herschilderen.” 

Hier worden de zaken doeltreffend 

aangepakt. Zo kreeg elke radiator 

wel dezelfde kleur, maar een andere 

verfsoort, en is de ene muur nu eens 

met een hybride verf geschilderd en 

dan weer met een Topsoft, terwijl 

sommige kasten een eigen techniek 

toebedeeld kregen.  Van keukenkast 

tot zolderkamer door Nicolas zelf 

aangebracht. “Ons huis is ook een 

beetje mijn colora-laboratorium, ik 

wil al die verfsoorten zelf testen. En 

alleen wanneer je zelf de handen uit 

de mouwen steekt en ziet wat die 

verf doet en hoe ze evolueert, kun je 

je klanten echt grondig informeren.” 

Geen loze verkooppraatjes dus, wel 

verfervaringen uitwisselen. “En nu het 

hele huis geschilderd is, komt het er 

de volgende jaren gewoon op aan om 

alles te onderhouden. Zalige vooruit-

zichten!”

Zeg dat Nicolas het gezegd heeft! 



PS 04

RAL 7016
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Negen jaar geleden is het intussen dat Eline Vanassche 

(34) en Tim Meersschaut (34) hun droomhuis in Marke 

kochten. De vlaswoning, die dateert uit 1870, kreeg al een 

grondige opknapbeurt. Vorig jaar nam het koppel de gevel 

onder handen. “Er zaten veel barstjes in en hier en daar 

kwamen wat stukken uit de muur los”, vertelt Tim. “Bij 

colora adviseerden ze ons om met Pastime-verf te werken, 

een dikke, korrelige verf die de oneffenheden in de muur 

verdoezelt.” Vroeger was de woning wit. Maar aangezien 

hier veel auto’s passeren, wilden ze liever een donkerder 

tint. De klus zelf heeft Tim samen met zijn vader geklaard. 

“Het lijkt misschien moeilijk, maar met de tips van colora 

was het perfect haalbaar. Alles bij elkaar hebben we zo 

toch een behoorlijke som kunnen uitsparen.” Over het 

resultaat zijn Eline en Tim erg tevreden. Van de barstjes is 

alleszins niets meer te zien.  

1  Reinig je muur met verdund bleekwater en spoel 
de dag erna af met de hogedrukreiniger. Voor een 
propere afwerking heb je een propere ondergrond 
nodig. Laat volledig uitdrogen.

2  Huur een stelling, want een ladder is verre van 
ideaal om een gevel te schilderen. Vergeet ook 
zeker niet de gaatjes in de muur te vullen, de 
grond af te dekken en de ramen af te plakken.

3  Breng meerdere lagen aan en werk steeds van 
boven naar beneden. Voor zowel grond- als 
eindlaag kan je met de rol werken. Specifi ek voor 
Pastime, een korrelverf, werk je beter met een 
blokborstel voor de authentieke kalei-look.

De tips van colora coach 
Nabil Souhail:

“Van de barstjes in de gevel
 is nu niets meer te zien” 

PORTRET



GEEF GROEN 
GEEN KANS

Nat hout is dé voedingsbodem voor algen, schimmels 

en mossen.  Een behandeling met het impregnatie-

middel Woodmask Sealer verzegelt het hout zodat 

het minder diep nat wordt en sneller terug uitdroogt. 

Het hout blijft zo veel langer proper. 

Woodmask sealer is kleurloos zodat het natuurlijke 

uitzicht van het hout bewaard blijft.

Hebben vuil en groen zich al in de vezels genesteld?

Spuit het niet af onder hoge druk. Dat zorgt net voor 

meer aanslag. Reinig je hout eerst met Woodmask 

Cleaner. Laat uitdrogen en werk dan af met een 

 beschermlaag Woodmask Sealer.

NIEUW

De laatste trends, de nieuwste 
kleuren, een tentoonstelling vol 
kleur... het laatste nieuws van 
colora lees je hier het eerst.

EXTRA 
BESCHERMING 
VOOR JE GEVEL
Bakstenen gevels zijn zeer 

poreus en kunnen bij regen 

kletsnat worden. Na verloop van 

tijd krijg je vervuiling of groene 

aanslag op de steen.  Indien je 

niet wenst te schilderen maar je 

gevelsteen toch water dicht wil 

maken, dan is Rainblock Gel de 

oplossing.  Deze kleurloze gel 

zorgt voor een water afstotende 

laag in poreuze stenen waar-

door de regen er makkelijk 

afl oopt en de gevel langer mooi 

blijft, en dit voor minimum 

10 jaar. Een behandeling met 

Rainblock Gel verhoogt ook de 

isolatiewaarde van de muur.

Ontdek alle producten in de 
winkel of op onze webshop 

www.colora.eu/shop

navoor
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COLORA NIEUWS



Meer info: www.colora.eu/nl/workshops

Alle kleuren van de verschillende realisaties 
uit dit magazine vind je terug in het midden 
van het magazine. Scheur ze uit, stem ze af 
op je muur, gebruik ze bij het maken van een 
moodboard. Zo heb je al een uitstekend idee  
van de kleurkeuze. Handig toch!

Sterk staaltje kleurEen dijk tegen muurvocht
Probleem met opstijgend grondvocht? Laat het geen bron 

van kopzorgen zijn. Met Dry-Out stel je snel paal en perk 

aan het probleem. Je boort in de onderste horizontale voeg 

een reeks gaten over de lengte van de muur. Je injecteert 

de gaten met de Dry-Out gel. Je creëert een waterdichte 

barrière waardoor het vocht niet verder kan opstijgen.  

En de muur boven de behandelde voeg droogt langzaam uit. 

Na verloop van tijd kan je verder afwerken. Voor specifiek 

advies voor je situatie overleg je best met je colora coach.

Plinten uitkappen? Dat is gegarandeerd verbrokkeld 

pleisterwerk. Bedek oude, ontsierende plinten met 

een overzetplint. Deze brede, overschilder bare 

plinten verbergen makkelijk kabels en kleine 

gebreken. Schilder ze mee in de kleur van je muur. 

Zo krijg je strakke lijnen en vergroot je de ruimte. 

Ze zijn waterdicht en bestaan in verschillende 

groottes en stijlen.

  Strak afgewerkt,   
  subtiel weggewerkt 

SCHILDEREN 
KAN JE LEREN

colora staat je graag 
bij in je verfklus. Leer 
daarom alles over 
verven tijdens een van 
de colora-workshops, 
infoavonden of verf-
wandelingen. Je krijgt  
er de juiste informatie  
en werkmiddelen aan-
gereikt om thuis zelf aan 
de slag te gaan en je 
plannen waar te maken.

07 / ZOMER 2018 07 / ZOMER 2018



Sticker: Hert XL

Gehecht 
aan je muur 

De leukste kinderkamers  
hebben muurstickers. Jáá 
toch! Wat dacht je van een  
gezellige beestenboel in de 
kamer? Of een coole sport
vibe? De Wall Mania muur
stickers vind je in alle maten 
en kleuren. En je fleurt er in 
een wip elke kinderkamer 
mee op. 

Bepaal zelf 
de kijkrichting 
van je sticker

INSPIRATIE



WE Z020 TACTFUL WHITE

WE Y71 GREEN MYSTERY
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Sticker: Birch XL

LAAT DE GEKTE 
LOSBREKEN
Een nieuwe kinderkamer inrichten is 

 ongelofelijk plezant. Even je volwassen 

zelf vergeten en je helemaal laten gaan! 

Met fl eurige kleur accenten, een leuk meubel, 

schilderijtjes... Je kan al snel veel sfeer  brengen. 

Maar het wordt pas echt te gek als je een 

verrassen de eyecatcher aanbrengt, zoals 

een grote muursticker. 

Met de Wall Mania stickercollectie kan je 

bovendien echt álle richtingen uit. Er staat 

geen leeftijd op. En je kan naar hartenlust 

combineren. Grappig, liefl ijk, stoer of in een 

sfeervol thema. Verken de collectie. Je kan 

met de stickers vaak ook erg leuke accenten 

leggen in de andere leefruimtes. Een speelse 

toets aan je keukenmuur, zoals een leuke 

quote. Met muurstickers kan je nog iets 

expressiever dan met kleur een verlengde 

creëren van je persoonlijkheid, of van de 

eigenheid van je gezin. 

PIMPEN IN EEN 
HANDOMDRAAI
De muurstickers zijn een slimme oplossing 

om een kinderkamer snel wat extra fun-

gehalte te geven. Je hoeft niet per se de 

hele kamer te herschilderen. Eén of meer-

dere stickers maken al een enorm verschil. 

Maar áls je schildert, dan wacht je beter 

een tweetal weken met kleven. Tot de verf 

helemaal uitgedroogd is. Je kan kiezen uit 

hoogwaardig vinyl met intense kleuren of 

zelfhechtend en herkleefbaar textiel met 

zachtere kleuren. Ze zijn eenvoudig aan 

te brengen en makkelijk zonder risico op 

schade te verwijderen. 

SILHOUETSTICKERS
Met de silhouetstickers leg je een subtiel accent. 

Laat de verbeelding wat spelen. Schep sfeer.
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WE Z017 WHITE GALLERY

CK DC 8-B

CK A 18-F
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HELEMAAL KLAAR VOOR WALL MANIA?
Neem vlug een kijkje op colora.eu/nl/muurstickers 

en simuleer wat leuke ideeën. Kies de stickerkleur en 

de wandkleur, bepaal de kijkrichting en de afmetingen… 

Laat je volledig gaan!

“Met muurstickers kan je 
 nog iets expressiever dan met 
 kleur een verlengde creëren 
 van je persoonlijkheid of 
 van de eigenheid van je gezin”

Sticker: Olifant XL

Sticker: Ezel XL

EEN LEUKE 
BEESTENBOEL
Dieren brengen altijd leven in huis. 

Wall Mania biedt de keuze uit maar liefst 

46 verschillende dierenstickers. Met de 

lange polonaise van wouddieren, huis-

dieren en vogels tover je een kinderkamer 

moeiteloos om tot een boerderij of een 

jungle. Of tot een crazy circus! Niemand 

beweert dat je énkel de muur mag 

 bekleven. Toch? Je kan ook de vlindertjes 

liefl ijk via het plafond laten wegfl adderen. 

Of leg een leuke of grappige link met echte 

objecten en meubels. De mogelijkheden 

zijn zo breed als jouw vindingrijkheid.

 / ZOMER 2018
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WE Z136 CLASSY BLACK

WE M122 MOODY GREEN
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Naast de vinyl- en textielstickers
 vind je op colora.eu ook black-

boardstickers. Black-watte? 
Stickers waarop je kan schrijven 
met krijt, dus. Erg leuk om bood-

schappen op achter te laten. 
Maar minstens even handig om 

reminders in het zicht te plaatsen!

CREËER JE EIGEN 
UNIVERSUM
Liever geen beestenboel? Niet getreurd! 

Er zijn thema’s bij de vleet. Van een 

space room voor je kleine astronaut, 

een sportief aangeklede kamer voor 

de atleten, tot alle elementen voor 

een feeërieke prinsessenkamer voor 

de schone slaapster. Of ga voor een 

sfeervolle babykamer met één van de 

fantasierijke, ingekleurde tekeningen. 

1  Zorg voor een effen ondergrond. De hechting op behang of 
tasso is niet ideaal, dus dat vermijd je beter.

2  Maak vóór het kleven altijd eerst de ondergrond vetvrij.

3  Is de muur pas geverfd? Wacht dan twee weken alvorens je 
de sticker aanbrengt.

4  Zorg dat de ondergrond ongeveer kamertemperatuur heeft 
vóór je de sticker kleeft. Zo zorg je voor een goeie hechting.

5  Leg de sticker de dag vóór het kleven open op de grond en laat 
hem 24 uur ontrold liggen.

HOE MUURSTICKERS KLEVEN

Sticker: Astronaut L

Sticker: Blackboard 3

Sticker: Skateboard M

Blackboard-
stickers

 / ZOMER 2018
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VOOR

Badkamer
opgefrist

Handig!

De badkamer is een plaats 
om tot rust te komen. De 
juiste kleur kan er echt 
wonderen doen. Feebe en 
Miguel zochten een frisse, 
nieuwe balans. Ze vroegen 
advies aan de colora coach. 
De badkamer moest tegelijk 
strakker, speelser en ook 
warmer. “De coach polste 
goed naar onze smaak. 
En we kregen een plan op 
maat voor onze nieuwe 
badkamer.”

Met de watervaste Hybride Wall PU lakverf 
schilder je van muren makkelijk door op 
kasten en deuren. Dit zorgt ook voor een 
mooie, egale glansgraad.

De afgeschuurde plankenvloer 
werd afgewerkt met een 

beschermende vernislaag 
Essence Active.

VOOR & NA

 / ZOMER 2018



WE Z137 MAGICAL BLACK 

RAL 9010

WE Y57 GREEN BLIMP 

WE Y32 ORANGE CRUSH 
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ÉÉN LAK VOOR ALLES
De badkamer van Miguel en Feebe 
werd – met uitzondering van de 
vloer –  helemaal onder handen 
genomen met de lakverf Hybride 
Wall PU. Uiterst geschikt voor 
vochtige ruimtes dankzij de water-
bestendigheid, vuilresistentie en 
onderhoudbaarheid. Deze water-
gedragen lak is bovendien geschikt 
voor muren én hout. Handig als 
je  verschillende materialen zoals 
MDF, hout en muren wil schilderen 
in dezelfde kleur.

Strak en warm
De plankenvloer was de grootste 

boosdoener voor Feebe. “Ik hou 

van hout. Maar het authentieke, 

warme van de vloer zat onder een 

dikke laag donkerbruine verf. Mijn 

vriend heeft de vloer helemaal 

afgeschuurd en de houtstructuur 

opnieuw blootgelegd. Die opge-

fl eurde vloer gaf weer ruimte voor 

een wat donkerdere en strakkere 

kleur, Magical Black WE Z137, 

rond het bad. Zwart met een 

zeer subtiele,  bruine ondertoon.” 

Het contrast met de andere 

muren werd behouden door ze te 

schilderen in een licht gebroken 

wit. “De legplankjes breken speels 

de switch van donker naar licht. 

Drie ervan schilderde ik in een 

fris grasgroen. En ééntje springt 

plezant in het oog door het 

warme oranje.”

ID-KIT 
FEEBE
• 27 jaar

• Relatie met Miguel

• Woonplaats: Gent

• Werk: online marketeer. 

• Hobby's: lopen, reizen, koken, 

interieur en mode
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WE Y06 BABY BLUE

WE Y88 YELLOW PULSE

BEHANG JOY WHITE VILLAGE

WE Y114 INNOCENT GREEN
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Behang: Joy white village

Eliza

Kids & 
kleur 

DAT DOE JE ZO 

ID-KIT KABINE
• Family conceptstore, sinds 3 april 

2018 in Koksijde

• Opgericht door Eliza De Waele, 

styliste en interieurblogster van 

ergenstussenin.be 

• Je kunt er terecht voor originele 

geboortelijsten, toffe cadeautjes 

en hippe interieuraccessoires

• De shop heeft ook een hoek 

speciaal voor mannen compleet 

met comfy zetel, sportzender en 

fl ipperkast

• Ook Brunchbar Kantine kreeg een 

plek in het pand, je kan er terecht 

voor een ontbijt of een lunch

Maurice Blieckstraat 11, Koksijde, 
www.kabine.be

PROJECT



WE Y16 PINK CIGARETTE

WE M79 PINK PARLOR
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DE KEUZE VAN COLORA
“Dat ik direct dolenthousiast was over 
het project kan Eliza zeker getuigen” 
zegt Koen Traen van colora veurne. 
“Omwille van de grootschaligheid van 
de winkel en de diversiteit van mate-
rialen en technieken vroegen we ook 
advies aan BOSS paints. Alle meubilair 
werd uitgevoerd in multiplex. Deze 
eerder zachte houtsoort moest goed 
beschermd worden tegen gebruiks-
slijtage, daarom kozen we voor een 
2 componentenvernis Essence Pure. 
Door de veelheid van manieren 
waarop we kleur binnen brachten, 
is een wandeling doorheen de winkel 
een ware ontdekkingstocht te 
noemen!”

Met verf en behang 
vrolijkheid brengen in 
een gloednieuwe family 
conceptstore? Een opdracht 
die de colora coaches op 
het lijf is geschreven. Bij 
KABINE geen schreeuwerige 
kleurvlakken, maar subtiele 
en vooral originele accenten. 
Een kinderwereld vol kleur 
op grote mensenmaat.

Toen we bij colora aanklopten, hadden we al 

een duidelijk kleurenpalet vastgelegd. Koen, 

onze colora coach, vertaalde die kleuren feil-

loos in een verf- en behangpalet. Geweldig 

hoe hij zo de KABINE-vibe tot leven bracht! 

Onze winkel kent heel veel leuke hoekjes, 

maar het meest trots ben ik op de kamertjes. 

In de winkel creëerden we drie gescheiden 

kamertjes die elke een andere sfeer hebben 

door middel van kleurgebruik en behang-

papier. Het is zo fi jn om te horen dat deze 

hoeken ook onze klanten enorm inspireert. 

In de winkel hielden we de basis volledig wit, 

aangevuld met een vijftal snoepkleurtjes uit 

het We are colour-gamma. Die kleuren komen 

terug in heel veel verschillende vormen, van 

onze kleurrijke kabines tot de muurschilde-

ringen en de behangpapiertjes die werden 

verwerkt. Alles is complementair aan elkaar. 

Koen

WIN WIN WIN !
Waag je kans... 
Ga naar www.colora.eu/
nl/wedstrijd-kabinekok-
sijde-zomer-2018 en win 
een bon van 100 €.



met een beetje knuffelgehalte

Een kinderkamer in zwart en wit. 

Het is de niet-alledaagse keuze van 

Sarah Vandendriessche (37) en 

Marino  Dendooven (41) uit Deerlijk. 

Zij werkt voor BOSS paints, hij is 

vertegenwoordiger van heftrucks 

en zanger van The Green Onions en 

Meander. Beiden hebben een grote 

liefde voor muziek. “Ja, er wordt hier 

veel gezongen en gedanst”, vertelt 

Sarah, wijzend naar de vele gitaren 

in de living. “Misschien daarom dat 

we onze muren graag sober wilden. 

Het is hier zo al gek genoeg.” (lacht) 

De colora coach stelde voor het 

huis van Sarah en Marino een sober 

kleurenpalet van zwart, wit en grijs 

SOBER 
EN STOER

KINDERKAMER



WE Y126 WHITE PROPHECY

WE Y119 RECYCLED BLACK
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Raf

Sarah

KOM MEER TE WETEN OVER ONZE
MUURSTICKERS OP PAGINA 8

“We wilden onze muren 
 graag sober houden, 
 het is hier al gek genoeg” 

samen. “Voor de slaapkamer van ons 

zoontje Raf (1) heb ik even over die 

combinatie getwijfeld. Moet die niet 

wat kleur rijker zijn, dacht ik? Maar 

het resultaat mag er zijn. Tenslotte 

komt er met de knuffels en het speel-

goed sowieso veel kleur binnen.” De 

driehoeken op de muren zijn geschil-

derd, de wereldkaart is een sticker 

van Wall Mania. Voor het uiteinde 

van het bed en het bureaumeubeltje 

lieten Sarah en Marino een sticker 

met de letter R maken, wat een 

verwijzing is naar het geboortekaartje. 

“Het geheel oogt sober en stoer”, 

vindt Sarah. “En dat vat onze stijl 

helemaal samen. Prima werk van de 

colora coach!”

ID-KIT 
SARAH
• 37 jaar

• Getrouwd met Marino  Dendooven, zanger 

van The Green Onions en Meander

• Zoontje Raf (1) 
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KNALLENDE  
kleuren

Een jaar geleden startten Gwynn en 
Kenzo aan de totaalverbouwing van het 
toenmalige huis van de grootouders van 
Gwynn. De rijwoning is vandaag een hippe 
design B&B geworden met drie heel unieke 
kamers. Samenwerking maakte van de 
Gentse B&B Graaf een waar juweeltje. 

RENOVATIE

 / ZOMER 2018
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Kamer Olga

Margriet, Olga & Emile
“Ik was kind aan huis bij mijn groot-

ouders” vertelt Gwynn, en ik beloofde 

aan het sterfbed van mijn  grootvader 

dat ik goed voor zijn huis zou zorgen. 

Als hij nu zou zien wat het is ge-

worden, zou hij reuzetrots zijn. 

Kenzo en ik zijn een jaar geleden aan 

de verbouwing begonnen en hebben 

zo goed als alles zelf gedaan. Onze 

B&B Graaf heeft drie kamers met elk 

Kenzo

ID-KIT 
GWYNN
• De sociale factor is heel belangrijk 

in onze B&B. Mensen die op reis zijn 

zijn altijd blij en dat maakt het nog 

leuker.  

• Hobby’s: tennissen, lopen, fulltime 

werken in Lochristi

• Studies: sociaal werk, acht jaar 

jeugdhuis lochristi 

• Relatie met Kenzo

 www.graafgent.be

een uniek karakter. Kamer Margriet 

stopten we in een roze jasje en is 

daardoor heel speels en vrolijk. Olga 

is groen en heeft een sterke verwij-

zing naar de natuur, terwijl Emile dan 

weer heel erg donker en bruut is. 

Vertrouwen en lef
“We hebben ons laten omringen 

door vakmensen, stuk voor stuk 

gepassioneerd door hun métier” 

  “De kamers werden 
   ingericht met  uitsluitend 
   Belgisch design”

 / ZOMER 2018



WE Y127 BLUE UNIVERSE
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Kamer Emile

Een spel van kleur 
en natuurhout

Elke badkamer 
werd mooi 

geïntegreerd 
in het geheel.

zegt Gwynn dolenthousiast. 

Christophe Verbeke (bekend van 

PIET Moodshop & PIET Workshop) 

was verantwoorde lijk voor de in-

richting van de kamers. Deze werden 

ingericht met uitsluitend Belgisch 

design. “We wilden iets  duurzaams 

en kwalitatiefs op de kaart zetten, 

de samenwerking met colora was 

dan ook een logisch gevolg.” Het ad-

vies en de steun die we daar kregen 

was perfect. Christophe en Kimmy 

(colora gent) hebben ons het vertrou-

wen en lef gegeven dat nodig was om 

te komen tot het huidige resultaat.”

Van kleurenwaaiers tot 
praktisch verfadvies 
“Kimmy wist ons verhaal feilloos te 

vertalen in een kleurenpalet. Ik heb de 

kamers ook allemaal zelf geschilderd”, 

gaat Gwynn verder. “Dat was geen 

evidentie gezien de vele hoekjes en 

kantjes en de grafi sche elementen die 

we ver werkten. Kimmy’s zeer praktisch 

verfadvies was echt onmisbaar. Daar-

bovenop was het ook geweldig om te 

ervaren hoe colora mee in het project 

geloofde. Te mogen voelen en ervaren 

hoe geïnteresseerd en gepassioneerd 

de mensen daar zijn was geweldig.” 

RENOVATIE

 / ZOMER 2018



WE Y20 PINK GRACE

BVL16 HARPER'S BIKE

WE M94 ORIENTAL YELLOW 

RAL 9010
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Kamer Margriet

Kimmy

Kimmy 

colora coach – colora gent 

Een B&B moet indruk maken 

en blijven hangen, vind ik. 

Daarom kozen we, in samen-

spraak met Gwynn en Kenzo, 

voor kleuren die bijblijven. 

Blue Universe bijvoorbeeld, 

de trendkleur voor 2018. Deze 

kleur, gecombineerd met 

bruut hout en koperaccenten 

vormen een geweldig mooi 

geheel. Bij Graaf moesten heel 

wat verschillende dragers 

geschilderd worden, van 

muren tot deuren en kasten. 

Elk type ondergrond vereist 

een specifi eke kwalitatieve 

verf en ook verftechniek. 

In elke stap hebben we de  

ondernemers zo goed  mogelijk 

proberen te begeleiden. Kitten, 

tapen, rollen, ze deden alles 

zelf! En het resultaat? Ik stond 

versteld! 

colora aan het woord

  �De gang is het rustpunt
  tussen de kamers 

Gedurfd kleurenpalet

WIN WIN WIN !
Wil je zelf een nachtje doorbrengen 
in kamer Margriet, Olga of Emile 
surf naar www.colora.eu/nl/wed-
strijd-bnbgraafgent-zomer-2018 en 
doe mee aan onze wedstrijd.

 / ZOMER 2018
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Erfstuk
KRIJGT MAKE-OVER

Met familiestukken spring 
je zorgvuldig om. Dus toen 
Walter en zijn gezin acht jaar 
geleden naar dit authentieke 
pand verhuisden, ging de 
schilder behoedzaam te werk. 
Het charmante huis is dan 
ook al zo’n 80 jaar deel van de 
familie. Er kwam een nieuwe 
uitbouw, Walter maakte 
glas-in-loodramen en gaf de 
benedenverdieping een matte, 
warme kalklaag. Klaar voor nog 
eens 80 jaar!

ID-KIT 
WALTER
• 48 jaar

• Schilder, muzikant, kunstenaar 

• Getrouwd met Lisanne

• Vader van Ruby (18) en Jim (16)

• Woonplaats Someren (NL)

 “Met deze makkelijke techniek 
 creëer je landelijk chique”

STAP-VOOR-STAP

 / ZOMER 2018
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Elke timmerman, tuinaannemer 

en schilder kent het probleem. Je 

hebt zoveel klanten die nog staan te 

wachten dat je nooit aan je eigen huis 

toekomt. Bij de Nederlandse Walter is 

dat niet anders. “Soms denk ik dat het 

hier nooit helemaal afgewerkt raakt.” 

Deze gepassioneerde schilder gaat 

dan ook grondig te werk. Nieuwe 

verftechnieken test hij het liefst in 

zijn eigen huis. “Sommige dingen wil 

ik graag op voorhand uitproberen 

en dus doe ik dat thuis.” Walter is 

daarom geregeld in zijn tuinhuis met 

verf aan de slag. Zijn vrouw blijft er 

rustig bij en haar geduld werd beloond; 

de hele benedenverdieping kreeg een 

mooie kalkverflaag, Limestone. Walter 

kon opteren voor de spatel, spons of 

kwast en koos voor die laatste. “Ik wou 

het niet te druk.” De muren kregen een 

warme landelijke look en het geheel 

oogt subtiel. Landelijk chique, een 

Vlaamse stijl die nu ook in Nederland 

aanslaat en iets wat je perfect met 

Limestone kunt bereiken. 

Het tuinhuis waar de eerste verfexperimenten plaatsvinden

Zo doe je het met kalkverf

Maak de muur effen. Gebruik 
een houten blokje of een 
wandschaaf om uitstekende 
korreltjes te verwijderen.  
Plamuur bij waar nodig. 
Ontstof met borstel en  
een vochtig doekje.

Breng twee lagen aan
gelengde Limestone aan. 
1ste laag 15% water, 2de 

laag 25% water. Roer het 
verdunde mengsel nu en 
dan om en laat elke laag  
8 tot 24 uur drogen. 

Als grondlaag breng je 
met de blokkwast een 
laag Topprim aan, aan
gekleurd in dezelfde kleur 
als de  Limestone. Laat 
min. 8 uur drogen. 

Limestone Finish als af sluiter 
is een impregnatie  laag die 
licht water en  vet afstotend 
is en een oppervlakkige 
bescherming biedt tegen 
vervuiling. 

 / ZOMER 2018
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ID-KIT 
HANS
• Zaakvoerder colora roeselare

• 56 jaar

• Passie: petanque & rondreizen 

 in “La douce France”

Zoek je een manier om buitenhout 
duurzaam in de verf te zetten? Dan is 
Dekkende Beits de perfecte oplossing. 
Met dit verfproduct zet je een stevige laag 
kleur op het hout zónder de houtstructuur 
te verliezen. Het houtgevoel blijft, de kleur 
geeft cachet en het materiaal wordt extreem 
weerbaar in ons vaak wispelturige Belgische 
weer. Het wordt meestal gekozen voor 
tuinhuisjes of houten schuttingen. Maar 
Hans van colora roeselare toonde ons dat je 
met beits ook nog veel méér kan doen.

BEITSEN:
Geef buitenhout een warme 
en duurzame look 

PRAKTISCH

 / ZOMER 2018
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• Dekkende Beits is veel duurzamer dan transparante olie.
• Dekkende Beits dringt in het hout, waardoor je minder 

kans hebt op afbladderen. 
• White spirit verdunbare producten zorgen voor een 

tragere droging.
• Dekkende Beits is tegelijkertijd grond- en eindlaag. 

Handig toch?

Waarom Dekkende Beits?

TIPS VAN HANS

“Beitsen is de perfecte oplossing 
  om je hout een kleurlaag te geven 
  én de houtstructuur  te behouden”

1  Gebruik een orelborstel. Die 
neemt veel verf op en zo leg je 
snel een dikke laag.

2  Werk niet in volle zon. Zo voor-
kom je te snelle uitdroging.

3  Schilder in drie lagen voor een 
duurzaam eindresultaat. Je 
beschermt je buitenhout wel 
zes tot acht jaar tegen vocht 
en vuil.

4  Laat het niet te ver komen. 
Met twee lagen om de vijf jaar 
hoef je het schilderwerk nooit 
van nul te herbeginnen.

5  Vul holtes en gaatjes in het hout 
eerst op met houtvuller. Je krijgt 
een strakker eindresultaat én je 
beschermt het hout nog beter 
tegen vochtschade.

Project in de kijker

“Eén van onze recentere  projecten 

was een echt pareltje van tuin   -

archi tectuur. Een prachtige  patio met 

buitenkeuken en jacuzzi.  Geplaatst 

langs een strakke houten tuinwand. 

Door het modulair systeem van 

glaswanden is het mooie houtwerk 

visueel zeer sterk aanwezig. Het was 

de bedoeling om het nog meer in die 

hoofdrol te gaan duwen. Er is overal 

met heel strakke lijnen gewerkt. Zeer 

minimalistisch. Maar het houtgevoel 

mocht niet verloren gaan. Dus  beitsen 

was dé manier om het hout toch strak 

en robuust te gaan maken.”

“De klant verkoos een strakke af-

werking boven het natuurlijk 

ver grijzen van deze houtsoort. Dus 

werd er gekozen voor Dekkende Beits 

in de kleur Ral 9005. Zeer modern in 

combinatie met strakke lijnen en veel 

glas. Vermits het houtwerk gedeelteli-

jk overdekt en naast de vijver hele-

maal open is, waren ook UV-licht en 

ver wering zaken om rekening mee te 

houden. Met andere producten zou 

er snel een kleurverschil tussen 

binnen en buiten optreden. Maar 

met Dekkende Beits dringt er een 

krachtige bescherm laag in het hout. 

Het is dus een zeer goeie keuze als 

je je hout optimaal wil beschermen. 

En de patio zal zeer lang zijn zwarte, 

strakke look behouden.”

Strak zwart, met de feeling van het natuurlijke hout

 / ZOMER 2018



ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, 
Wommelgem. HENEGOUWEN: Mons, Tournai. LIMBURG: 
Bree, Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren. LUIK: Herstal, Huy, 
Verviers. NAMEN: Namur. 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, 
Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse, Sint-
Pieters-Leeuw, Ternat, Tienen, Zaventem. WAALS-BRABANT: 
Waterloo, Wavre. WEST-VLAANDEREN: Brugge (Sint-Andries), 
Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem. 
NEDERLAND: Uden.

CONTACT: surf naar www.colora.eu of bel tijdens de 
kantooruren naar ons gratis nummer +32 (0)800 95 673

Blijf op de  hoogte van al onze trends en  promoties op 
 www.colora.eu. Je vindt er ook heel wat handige how-to 
 fi lmpjes om thuis zelf aan de slag te gaan.

Nog meer tips en inspiratie vind je op onze blog en social 
mediapagina’s:  Facebook, Pinterest,  Instagram, YouTube.

Kom langs bij 
een colora in je buurt 

en geef je huis 
de volle laag


