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Toegegeven, het is niet vanuit mijn 
natuur dat ik méér en méér kies voor 
milieuvriendelijke alternatieven… maar ik 
doe wel m’n best. En het geeft mij gewoon 
een heel positief gevoel mijn steentje bij te 
dragen. 

Voeding, dat haal ik bijvoorbeeld het liefst 
bij producenten in mijn buurt, als het kan 
met de fiets! Het is lekker, je helpt er de 
lokale economie mee én het is bovendien 
goed voor onze planeet. Niets dan voordelen 
dus! Ga ik toch naar de winkel, dan check 
ik zorgvuldig de bioproducten, waarvoor 
meestal ecocheques aanvaard worden.

Ook bij colora kan je nu met ecocheques het 
verfsysteem Topprim-Topsilk betalen. Het 
was best wel fijn deze nieuwe verven van 
Belgische ‘top’ kwaliteit mét ecolabel te 
ontdekken. Ik overweeg de muren van mijn 
thuiswerkplek er eens mee aan te pakken. 
Thuiswerken is op zich ecologisch gezien 
een goeie zet, maar het mag er ook leuk 
uitzien! Inspiratie voor fijne bureaus vind  
je alvast op p. 4. 

Bekijk dit zomernummer ook vanuit je 
luie (tuin)zetel op iPad, je vindt er nog 
meer foto’s én een filmpje van hoe je het 
verwaarloosd tuinhuis uit de Doe-gids 
weer laat meetellen. Geniet ervan. En denk 
ondertussen eens na hoe jij ons milieu helpt 
sparen.
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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
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Eco? Logisch!
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Bij stralend zomerweer genieten we graag met 
volle teugen van onze tuin. In die natuurlijke habitat 

komen we immers het meest tot rust. In de Doe-gids 
middenin dit magazine lees je hoe je een rustgevend 

hoekje in de tuin creëert. We transformeren een 
afgeleefd tuinhuis tot een echte blikvanger en be-

jaard metalen tuinmeubilair laten we stralen als nooit 
tevoren. Steek die barbecue maar al aan!

Een heerlijk zomers  
hoekje in de tuin
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Het nieuwe werken is hot! Bedrijven zetten werknemers efficiënter in en besparen hen 
van tijdrovend fileleed. Vier thuiswerkers delen hun ervaringen met ons. Als kers op de 

taart krijg je tips mee voor een praktische en inspirerende thuiswerkplek.

TEKST: LIES VERMEESCH • FOTOGRAFIE: pAT VERBRuGGEn

Tips voor een ideale, praktische werkplek

Maak je  
(t)huiswerk Met  

een colora coach!
CK D 17-A

CK C 4-F

CK C 32-D

CK C 14-E

CK D 16-E

Jana Van De Ginste (25) zit overdag achter de 

computer als vormgeefster en na haar uren 

kan ze haar creatief ei kwijt door te illustreren, 

te schetsen en eigen juwelen te maken. Jana 

werkt altijd aan haar grote livingtafel, want daar 

is het gezellig en warm en heeft ze veel plaats 

om naar hartenlust te knutselen. ‘Wanneer ik 

thuiswerk, omgeef ik me met leuke kleurtjes, 

haal ik inspiratie uit boekjes of pinterest en kijk 

ik veel rond. Ik kan mij perfect concentreren als 

er wat animo in huis is of muziek speelt. Ook 

mooie interieurs inspireren mij. Samen met 

mijn vriend woon ik in een herenhuis met hoge 

plafonds en oude tegelvloeren en het geheel 

maken we minder oubollig door er moderne 

elementen aan toe te voegen.’ Kleur is heel 

belangrijk voor Jana, al moest ze voor de 

kleurkeuze op veilig spelen. ‘Ik wou alles laten 

passen bij het tegelvloertje. Daarom heb ik de 

kleuren van de tegel laten terugkomen in oude 

schoolstoelen die ik zelf schilderde.’

 01
Zelfgeschilderde 
oude schoolstoelen
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Charlène Moulin (29) is grafisch vormgeef-

ster. Eén helft van de week freelancet ze bij 

verschillende bedrijven, de andere helft werkt 

ze van thuis uit. Omdat ze geen vaste werk-

uren heeft, kan Charlène haar werk en privé-

leven beter combineren. Liggen de kindjes in 

bed, dan kruipt ze achter haar computer. Ze 

werkt het liefst in een ruimte met een aan-

gename omgevingstemperatuur en weinig 

rommel in de buurt.

‘De troeven van mijn werkplek? Door de witte 

muren heb ik een heldere, strakke werkruim-

te met veel lichtinval. Mijn bureau loopt over 

in de woonkamer, maar ik sluit die af met 

een pivoterende deur voor optimale concen-

tratie.’ De huidige werkplek van Charlène is 

zwart-wit, vroeger was die veel drukker en 

kleurrijker. ‘Ik hou van kleuren, maar mijn 

werkomgeving mag niet te chaotisch zijn. 

Eén accentkleur kan voor mij, maar ik hou 

het graag rechtlijnig om niet te veel afleiding 

te hebben. Less is more! Daarom zijn al mijn 

muren wit.’ Charlène schilderde ook haar 

twee houten bureautafels: één in het wit en 

één in het zwart. Een kastje uit de kringloop-

winkel nam ze ook nog onder handen. Enkele  

grafische elementen, zwart-witte spulletjes 

en houten legborden aan de wand maken het 

geheel af. ‘Ik ben vooral trots op mijn vlagjes-

sticker van de We are colour-collectie. Het 

is een speels element in mijn interieur, maar 

het stoort me niet tijdens het vormgeven.’ 

02
Zwart-wit met  
een speelse  
vlagjessticker

BLACK

WHITE

Filip Bossuyt (55) is IT- en help-

deskmedewerker. Thuis kan hij 

goed doorwerken zonder al te veel 

stoorzenders. Wanneer een collega 

technische problemen heeft in het 

weekend, grijpt Filip onmiddellijk 

in zonder de verplaatsing naar het 

kantoor te maken. ‘Ik installeerde 

in mijn living een lang werkblad met 

plaats voor drie personen waar twee 

vaste pc’s staan. Ik functioneer het 

best tussen mijn vertrouwde prullaria 

zoals knutselwerkjes en atletiek- 

foto’s. Mijn werkplek is ruim, handig 

en modern. Die mag voor mij ook 

geen directe lichtinval hebben  

aangezien ik altijd met computer-

schermen werk.’

De kleurkeuze van Filip zijn werkplek 

werd samen met een colora kleur-

adviseur bepaald. ‘De muren zijn 

licht met een bruine accentkleur. 

Mijn vrouw wou alles behalve bruin in 

onze woning, maar de colora coach 

heeft haar over de streep getrokken 

en ze is uiteindelijk heel tevreden met 

de keuze.’

 03
neutraal bruin 
voor optimale 
concentratie

nCS S 6005 y 50RCK D 10-B
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honger naar nòg meer inspiratie 
voor je thuiswerplek?
Bekijk het gratis colora ipad-magazine.

Saskia Despiere (31) werkt als project-

coördinator elke woensdagvoormiddag 

vanuit haar thuiswerkplek, de namiddag 

houdt ze altijd vrij voor de kinderen. Vol-

gens Saskia heeft thuiswerken niets dan 

economische en ecologische voordelen. 

‘Je hebt minder stress ’s morgens, je 

verliest geen tijd of diesel door naar het 

werk te pendelen. Én je kan heel casual 

gekleed aan de slag.’ Eén dag in de 

week thuiswerken zou Saskia de per-

fecte weekbalans vinden om haar band 

met de collega’s niet te verliezen. Haar 

werkplek is praktisch, wit en ruim. Haar 

dringende to do’s hangen op aan staal-

kabels vlak boven haar computer. Foto-

rails leukt ze op met foto’s van het gezin 

en knutselwerkjes van de kinderen.

‘Om de ruimte optisch te vergroten heb 

ik de witte kleur van de ramen doorge-

trokken op de muren. Spierwit vind ik 

te hard weerkaatsen wanneer het licht 

binnenvalt.’ Eén wand werd voorzien 

van een laagje accentbehang (naughty 

bowl uit de We are colour-collectie) 

met limoengroene, rode en grasgroene 

bollen in het dessin. Op zich is de print 

van het behang vrij druk, maar Saskia 

dokterde het goed uit en zit met de rug 

naar het behang gericht wanneer ze 

werkt. Toch maakt het behang haar keer 

op keer vrolijk als ze zich omdraait. ‘Ik 

heb zelfs een magneetbord overtrokken 

in hetzelfde behang.’

04
Behang dat 
vrolijk maakt

RAL 9010

nAuGHTy BOWL
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PrakTiScHe  
TiPS voor  
THuiSwerkerS

•	Zorg	voor	een	ruimte	
waar	je	de	hele	dag	
door	graag	bent.

•	Beperk	thuiswerken	
tot	twee	dagen	in	de	
week	om	de	voeling	
met	het	bedrijf	niet	te	
verliezen.

•	Kies	voor	neutrale	
kleuren	die	verwarmen	
in	de	winter	en	verfris-
sen	in	de	zomer.

•	Warme	tinten	zorgen	
voor	extra	werklust,	
koude	kleuren	zorgen		
voor	een	betere	
concentratie.	Wit	zorgt	
ervoor	dat	je	kantoor	
groot	en	open	lijkt.	
Groen	stimuleert	de	
creativiteit.	Stap	voor	
het	juiste	kleuradvies	
naar	een	colora	coach.

•	Trek	de	stijl	van	je	
interieur	door	tot	in	je	
thuiskantoor.

•	Hang	clipboards,	plan-
ningen,	foto’s,	inspire-
rende	spreuken	op.

•	Zorg	voor	voldoende	
daglicht	en	een	
verstelbare	lamp	op	je	
bureau.

•	Plaats	planten	in	je	
kantoor	voor	een	
betere	luchtkwaliteit.
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Svens 
moodboard 
op Pinterest

s
trak modern met warme elementen’. 

Zo beschrijft Sven De Letter zijn loft 

waar hij nu vijf jaar woont. ‘Ik mix  

designstukken met authentieke retromeubel-

tjes van op de rommelmarkt. Dergelijke 

vondsten geven mijn woning meer ziel en 

daardoor komen de designstukken nog beter 

uit. Moest alles design zijn, zou dat te veel in 

elkaar opgaan. Het ene versterkt het andere, 

naar zo’n symbiose ga ik bewust op zoek.’

Moodboard ter inspiratie

‘Door mijn achtergrond als binnenhuisarchi-

tect bepaalde ik de kleurcombinaties in mijn 

loft helemaal zelf.  Daarnaast ben ik ook erg 

actief op het sociaal mediaplatform pinterest,  

daar stelde ik een online moodboard samen 

waaruit ik veel inspiratie haalde voor de inrich-

ting en kleurkeuze van mijn woning. De basis-

kleuren in mijn loft zijn zwart en wit,  

daar voegde ik warme accenten aan toe. De 

kleur cuttlefish ink van colora zou ik mijn beste 

vrienden aanbevelen. Het is een rijke en gezel-

lige kleur dat makkelijk te combineren is met 

frisse kleuren. 

kiezen voor kwaliteit

‘Door eerder gepruts tijdens het schilderen, 

besloot ik om deze keer naar colora te stap-

pen. Vroeger kocht ik altijd de minst dure verf-

tape en kreeg ik de tape niet los zonder verf 

mee te trekken. Dan kon ik opnieuw een laagje 

geven. nu koos ik voor betere verftape. Bij 

colora was ik ook zeker dat ik met kwaliteits- 

verf en het nodige technisch advies naar huis 

ging. Zo adviseerde de coach mij voor de 

mdf-schuifdeuren van mijn loft een specifiek 

verfsysteem, tegen doorbloeden en voor 

optimale onderhoudbaarheid.’ ➝

Sven De Letter kiest resoluut voor kwaliteit

Minimalisme  
& gezelligheid  
hand in hand

Wanneer Sven De Letter (37) zijn voordeur opent,  
zien we in één oogopslag dat we met een atypische loft  

te maken hebben. De woning heeft meerdere verdiepingen,  
die elk apart een andere sfeer oproepen. Zijn kleurkeuze  
startte met een moodboard, hij haalde zijn verf bij colora  

en won daar ook technisch advies in.

TEKST: LIES VERMEESCH • FOTOGRAFIE: pAT VERBRuGGEn
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KiEzEN VOOR KWALiTEiT

staP 1. Zorg dat je muren  
mooi effen staan: vul 
gaten, putten of barsten 
in de muur met een kant 
en klaar vulmiddel  

(bv. Red Devil One Time) 
of vulmiddel in poeder-
vorm (bv. Ardex A828). 
plamuur lichte oneffen-
heden uit met afwerkings- 
plamuur (bv. Ardex 
A826). schuur en  
ontstof na droging met 
licht vochtige doek.

staP 2. plak alle niet te 
schilderen delen af met 
tape en bedek de vloer 
met een dik plastiek of 
oud laken.

staP 3. Breng een 
grondlaag topprim 
aan met een kortharige 
rol. Laat de grondlaag 
aankleuren in dezelfde 

kleur van de afwerklaag. 
Breng een paar stroken 
aan en verdeel die goed 
door te kruisen. Zorg na 
het schilderen voor een 
goede ventilatie en laat 
de grondlaag zeker 6 uur 
drogen.

staP 4. na droging 
van de grondlaag dicht 
je eventuele voegen bij 
deurlijsten of het plafond 
af met Bostokit, een 
goed overschilderbare  
acrylaatkit. plak op 
enkele millimeters van de 
rand af op plaatsen die je 
nog moet opkitten. Laat 
de acrylaatkit drogen 
alvorens af te werken. 

staP 5. Breng de afwer-
kingslaag topsilk aan. 
Zet de randen van de 
muur af met een ronde 
kwast en schilder de 
vlakken met de rol. Breng 
voldoende verf aan –  
respecteer het aangewe-
zen verbruik op het etiket 
– en verdeel die goed. 
Werk ononderbroken 
vlakken in één keer af, zo 
vermijd je aanzetten in 
de verf.
 
staP 6. Afhankelijk van 
de gekozen kleur is er 
nog een tweede verflaag 
nodig. Breng die tweede 
laag op dezelfde manier 
aan na een droogtijd van 

de eerste laag van mini-
maal 6 uur. Wacht ideali-
ter zelfs tot de volgende 
dag. 

staP 7. Verwijder de 
tape tijdens het opdrogen 
van de verf. Ventileer de 
ruimte goed en reinig je 
materiaal na het schilde-
ren met water en zeep.

DOE-GiDS

Dit heb je noDig:

•	anti-spat verfrollen
•	ronde kwast 
•	verfbakje + rooster
•	afdekplastiek
•	Bostokit + kitpistool
•	vulmiddel red devil one 

time en plamuurmes
•	grondlaag topprim
•	afwerklaag topsilk
•	waterschuurpapier 

200
•	tape: paarse afplak-

band 25mm
niet helemaal mee? 
Laat je begeleiden 
door de gratis ‘Start-
2paint’-applicatie van 
colora, beschikbaar 
in de App Store voor 
iphone en ipad! De 
voorbeeldfilmpjes 
tonen je hoe het moet.

Vroeger holde Sven naar doe-het-zelf zaken 

om goedkope verf te kopen. De prijs gaf  

namelijk de doorslag bij zijn verfkeuze. ‘Ik ging 

té veel af op de prijs per liter om centen te be-

sparen, maar op den duur werd het duurkoop 

in plaats van goedkoop. Ik had vijf lagen nodig 

om de verf dekkend te krijgen. Met colora verf 

heb ik vaak slechts twee lagen nodig, soms 

dekt de verf al goed na één laag. Ik ben enorm 

tevreden met het resultaat.’

Minder zwart-wit dan vroeger

‘Mijn kleurkeuze was indertijd nogal minima-

listisch, ik ging voor harde contrasten zoals 

zwart-wit, maar dat kan al snel kil aanvoelen. 

Daarom liet ik het minimalistische achter mij. 

Let op, ik houd nog heel erg van die strakke 

stijl en zwart en wit blijven de basiskleuren in 

mijn interieur, maar mijn kleurkeuze is met de 

jaren wat gemilderd. net zoals ikzelf zeker? 

Minder zwart-wit in mijn denken’, lacht Sven 

zichzelf relativerend. ‘nu mag het allemaal wat 

gezelliger! Zo voegde ik meer kleur toe, zoals 

een sfeervol warm turkoois in de badkamer.’

‘Mijn meer genuanceerde verfkeuze heeft 

ook deels te maken met mijn carrièreswitch.’ 

naast zijn passie voor vormgeving heeft Sven 

een praktijk voor Atlasbehandeling en Cranio 

Sacraal Therapie (www.svendeletter.be). ‘De 

natuurlijke tinten brengen mijn cliënteel tot 

rust. En laat stilte en rust nu net belangrijke 

pijlers binnen mijn woning zijn.’

Meer beeldmateriaal van  
deze loft kan je bekijken  
op de gratis iPad-versie  
van dit magazine.

Tip
Het	verfsysteem	
Topprim-Topsilk	
kan	je	betalen	met	

ecocheques.

‘Kiezen  
voor colora  
bespaart me  

veel frustratie  
én centen!’

➝

Tip
Gebruik	een		

kwaliteitsrol,	deze	
bepaalt	grotendeels	

het	uitzicht!

CK D 16-A TC 43TC 69 CuTTLEFISH InK TC 26 B 21-E

kleuren
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staP 1. Is het hout grijs en ver-
weerd? Besteed dan de nodige 
aandacht aan het opschuren 
van het hout. Schuur het hout 
met grof schuurpapier (korrel 
60 à 80) tot de natuurlijke 
houtkleur weer zichtbaar is.  

staP 2. Herhaal de bewerking 
met fijner schuurpapier 
(korrel 120 à 150) en ontstof 
grondig. Hout in goede staat, 
mag je onmiddellijk met korrel 
120 à 150 schuren.  

staP 3. plak alle niet te schil-
deren delen af met geschikte 
tape en dek de omgeving af.  
plak op enkele millimeters 
van de rand af op plaatsen die 
nadien opgekit worden.

staP 4. Breng een laag  
dekkende Beits aan met een 
platte kwast. Strijk de beits uit 
in de richting van de houtvezel 
en laat een dag drogen.

staP 5. Spuit eventuele  
voegen en kieren op met 
acrylaatkit elastokit om te 
vermijden dat er water in het 
hout kan dringen. Laat de kit 
een dag drogen.

staP 6. Breng een tweede en 
derde laag Dekkende Beits aan 
op dezelfde manier en wacht 
telkens een dag tussen twee 
lagen.

staP 7. Verwijder de tape 
tijdens de droging van de verf 
en reinig het materiaal met 
white spirit.

Oké, een tuinhuis en meubeltjes opknappen, kost wat tijd. Maar eenmaal 
je gezinnetje duidelijk geniet van de kleurrijke make-over in de zomerzon, 
dan weet je dat het de inspanning waard was. En dankzij deze handleiding 
verloopt alles nog een tikkeltje vlotter.

STyLInG: HuGuETTE D'STyLInG, MET DAnK AAn

Dit heb je noDig: 

•	dekkende Beits 
•	platte kwast
•	schuurpapier grof en/of fijn
•	schuurmachine
•	elastokit + kitpistool
•	tape
•	white spirit 

Dit heb je noDig:

•	Finifer
•	Formule Mc
•	schuurpapier
•	schuurmatje of scotch 

Brite schuurspons
•	ronde kwast
•	white spirit
•	paint'off

 

staP 1. smeer de ijzeren 

tafel in met verfverwijderaar 

paint’off, om zoveel mogelijk 

van de aanwezige verflagen  

weg te halen. reinig daarna 

het ijzeren tuinmeubilair  

met Formule Mc om alle 

vuilsporen te verwijderen. 

staP 2. schuur aanwezige  

verf of roest op met de 

schuurspons en/of schuur-

papier. Gebruik voor de ronde 

delen een schuurmatje. Maak 

daarna het geheel stofvrij. 

staP 3. Breng een eerste laag 

roestwerende verf Finifer 

aan. Voorzie alle hoekjes en 

kantjes van voldoende verf. 

De laagdikte van de roestwe-

rende verf bepaalt immers de 

uiteindelijke levensduur van 

het meubel. 

staP 4. Laat deze eerste laag 

16 à 24 uur drogen en breng 

dan op dezelfde manier nog 

een tweede en derde laag aan, 

laat steeds een dag tussen 

voor het drogen.

staP 5. reinig het materiaal 

onmiddellijk na het schilderen 

met white spirit.

DOE-GiDS

een zonnig 
tuinHuis als 
BlikVanger

stralend  
ijzeren  
tuinMeuBilair

Tip
Gebruik	de	tafel	en	

stoelen	niet	onmiddel-
lijk	na	het	drogen.	Laat	
deze	minimaal	een		
week	uitharden.	

heb je vragen over jouw eigen 
tuinhuis of metalen meubilair? 
Stel je vraag op Facebook of stap 
naar de colora winkel in jouw buurt. 

niet helemaal mee? 
Bekijk het stap-voor-stapfilmpje  
in het gratis colora ipad-magazine.

Tip
De	houten	latjes	van	de	
stoeltjes	werk	je	af	met	
Dekkende	Beits,	op		
dezelfde	manier	als		

het	tuinhuis.

Tip
Schilder	een	gloed-

nieuw	tuinhuis	zo	snel	
mogelijk	na	plaatsing.		
Onbehandeld	hout		
verweert	snel.

WEM 02

WEM 61

WEy 20

WEM 49

WEM 16

WEy 20

kleuren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9



13

zOmERSE GEVELS

PersoonlijkheiD:  

zachtaardig, maar besluitvaardig, 

levensgenieter en plattelandsmens.

beroeP: bouwpromotor.

hobby’s: rasechte sportfanaat, 

zowel actief als passief. In ‘79 

Belgisch kampioen autorally. Gaat 

drie keer per week naar de fitness en 

is fervent fietser en wandelaar. Dat 

laatste het allerliefst met zijn vrouw 

in de Oostenrijkse bergen.

houDt van: zijn familie,  

de zee en zijn job.

Favoriete seizoen: de zomer.

woonPlaats: Knokke.

stijl woning: geen typische 

“Zoute-stijl”, vrij landelijk.

PersoonlijkheiD:  

onverbeterlijke positivo,  

uitbundig maar gevoelig.

beroeP: tattoo artiest.

hobby’s: reizen en luieren op 

het strand.

houDt van: tattoos en de zon.

Favoriete seizoen: ‘Ik heb 

een hekel aan de kou. Ooit ging ik 

naar Finland, twee uur later ben  

ik weer naar huis vertrokken...  

Daarom ga ik elke herfst en  

winter zes maanden op reis naar  

de zon. Voor mij duurt de zomer 

het hele jaar door.’

woonPlaats: Kortrijk.

stijl woning: herenhuis.

DOE-GiDS

Je wil een mooie gevel die stráált in elk seizoen, maar weet niet 
welke kleur te kiezen? Onze redactie sprak met ignace en Mike, 
zij volgden instinctief hun gevoel. Doe jij dat ook? Of ben je een 

eeuwige twijfelaar? Vraag dan aan jouw dichtstbijzijnde  
colora coach een geschikt kleuradvies. 

TEKST: annE SuyS • FOTOGRAFIE: pAT VERBRuGGEn

STyLInG: HuGuETTE D'STyLInG, MET DAnK AAn EuROTuIn

het beste  
voor je gevel 

staP 1. Haal de sticker enkele 

uren voor het kleven uit de koker 

en rol hem uit. Gebruik de sticker 

binnen de zes weken na aankoop.

staP 2. Zorg voor een effen, 

stof- en vetvrije ondergrond op 

kamertemperatuur. Laat een 

geverfde muur voldoende uitdro-

gen (minstens 1 week).

staP 3. positioneer de sticker op 

de muur, zonder de papieren ach-

terkant los te maken. Bevestig de 

sticker bovenaan, onderaan, links 

en rechts met tape.

staP 4. snij de tape aan de on-

derkant door met een cuttermes 

en vouw de helft van de sticker 

voorzichtig om.

staP 5. Trek de papieren ach-

terkant van de helft van de stic-

ker horizontaal los. Verwijder 

het losgemaakte stuk met een 

schaar.

staP 6. Houd de doorzichtige 

uiteinden stevig vast en plaats de 

sticker opnieuw tegen de muur.

staP 7. Strijk eventuele lucht- 

bellen weg met een spatel of 

plastic (klanten)kaart. Doe dat 

van in het midden van de sticker 

naar de buitenzijden.

staP 8. Snij de tape door en 

verwijder de tape bovenaan en 

onderaan de sticker.

staP 9. Verwijder de resterende 

helft van de papieren achterkant 

en herhaal STAp 6 en 7.

staP 10. Verwijder de doorzich-

tige plastic folie voorzichtig van 

de voorkant van de sticker en 

houd de folie tijdens het verwijde-

ren dicht tegen de muur.

Dit heb je noDig:

•	we are colour-sticker 
naar keuze

•	een extra paar handen 
(voor grote stickers)

•	schilderstape of lichte 
kleefband

•	schaar
•	cuttermes
•	spatel of oude plastic 

klantenkaart

Meer weten over de  
we are colour-stickers?
Blader door naar p. 16!

Ignace (63) Mike (45)

?

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

10
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zOmERSE GEVELS

De verfkeuze van ignace 

‘Mijn vrouw wou de gevel graag 

kaleien, maar uit ervaring weet ik  

dat je daar donkere vlekken op ziet 

bij regenweer. Bij colora slaagden 

we erin om de kerk in het midden 

te houden. We vonden er de ideale 

tussenoplossing: pastime. Deze verf 

heeft de korrelachtige structuur van 

kalei, maar vertoont geen vlekken als 

het regent. De ruwe structuur van die 

verf komt heel stijlvol uit in combina-

tie met ons rieten dak.’

een mooi zomers contrast

‘In Knokke zie je vaak witte gevels, 

maar dat vinden wij te hevig ogen. 

Daarom kozen we voor een tijdloze 

en genuanceerde lichtgrijze gevel-

kleur. Het buitenschrijnwerk werd 

voor een subtiel contrast wél in het 

wit geschilderd.’ Ignace hecht – als 

bouwpromotor – een enorm belang 

aan degelijke materialen. Vandaar 

ook zijn keuze voor de nieuwe  

pastimetechniek. 

zwart kan héél zomers zijn!

‘Mijn woning kocht ik negen jaar gele-

den voor de statige gevel. Ik was toen 

gecharmeerd door de Amsterdamse 

grachtpanden. Ik maakte er zelfs een 

heuse “studie” over: drie dagen lang 

nam ik foto’s in Amsterdam om een 

overzicht te krijgen van de verschillen- 

de gevelstijlen in de stad.’ nadien 

bepaalde Mike de kleurkeuze van 

zijn voorgevel door de verschillende 

foto’s naast elkaar te leggen en te 

elimineren. 

‘Grafietzwart in combinatie met wit 

gaf de mooiste uitstraling. Het zwart 

van mijn gevel is een RAL-kleur en 

ook de ramen zijn zwart afgewerkt. 

De raamkaders en de dakgoot 

kregen een pure, witte kleur om het 

contrast te accentueren. Ik wou een 

buitenlandse, zomerse gevel die ook 

niet té veel in het oog springt zoals 

de gifgroene en zalmroze gevels 

in Costa Rica. Zwart kan – volgens 

mij – héél zomers zijn. In de zomer 

komt mijn gevel fantastisch uit als 

het smeulend zonlicht erop zit. Veel 

mensen in de buurt volgden mijn 

voorliefde voor de Amsterdamse 

grachtpandkleuren’, lacht Mike 

hartelijk. ‘Ik schilderde mijn gevel 

zes jaar terug en ondertussen is die 

nog steeds in een perfecte staat. Dus 

zowel qua kwaliteit als kleur maakte 

ik een uitstekende keuze.’

Mike

Ignace

‘Grafietzwart in combinatie met  
wit gaf de mooiste uitstraling.’

‘De ruwe structuur van pastime komt 
stijlvol uit in combinatie met ons rieten dak’
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We are colour-muurstickers

let’s stick  
together! 

De We are colour-muurstickers zijn budget- 
vriendelijk, geven je interieur dat extra beetje punch 
dat het nodig heeft en maken je instant vrolijk. Met 
een kleine moeite tover je een hele kamer tot leven. 

En ben je de sticker beu, dan kan je die makkelijk  
verwijderen of vervangen. neem hieronder een kijkje 

in het ruime aanbod. Onze redactie is alvast fan!

TEKST: EVa HuGaERTS • FOTOGRAFIE: DIAnE HEnDRICKx

De hipste 

naast een groot assortiment verf en behang 

bevat de We are colour-collectie ook hippe 

muurstickers. Lantaarntjes, wegwijzers, 

retrobloempjes, schattig gestileerde vogels, 

een sticker in de vorm van een oude televisie: 

keuze genoeg! Ook leuk: de kapstoksticker 

met bijhorende haakjes en de koekoeksklok, 

geleverd met echte wijzertjes. Het allerleukste 

aan deze stickers is dat je ze in eender welke 

kleur kan bestellen. Zo klopt het totale plaatje 

van de heringerichte ruimte. 

De kleurrijkste 

Fan van behang? Maar geen zin om een hele 

muur te behangen? Ga dan voor een behang-

sticker. Deze stickers kunnen in elk motief 

van de We are colour-behangetjes uitgevoerd 

worden en kleven langs de achterzijde. 

De leukste 

Op de bordverfstickers kan je kind naar har-

tenlust tekenen of schrijven met krijt. Zelf 

noteer je er vlotjes jouw boodschappenlijstje 

op. Het pronkstuk van deze reeks is zonder 

twijfel de wereldkaart waarop je kan aandui-

den waar je overal op vakantie bent geweest 

of nog heen wil.

De meest praktische

Hou je niet zo van krijtjes, ga dan voor de 

whiteboard-stickers. Met een uitwisbare stift 

laat je op deze ontwerpen makkelijk ludieke 

kattenbelletjes na. De stickers blijven in een 

uitstekende staat, ook na deze keer op keer 

grondig af te wassen.

blader naar de Doe-gids en kom te  
weten hoe je deze stickers aanbrengt.?
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SCHiLDEREN mET HET HELE GEziN

Frank en Ann wonen met hun drie  
deugnieten Elise, Marie en Jules in het 

Gentse Mariakerke. Frank is vegetariër en 
Ann houdt de ecologische voetafdruk van  

het gezin nauwlettend in de gaten. ‘Ook  
in onze verfkeuze zijn we heel kritisch. Wij  
kiezen voor verf met een ecolabel, maar  

willen niet inboeten aan kwaliteit.’ Daarom 
schildert het gezin met het verfsysteem  

Topprim-Topsilk. Schilderen is bij Frank thuis 
een gezinsactiviteit: ‘samen is het zoveel  

leuker en een pak sneller gedaan!’

TEKST: LIES VERMEESCH • FOTOGRAFIE:  pAT VERBRuGGEn

topprim & topsilk: 
het perfecte huwelijk 
tussen esthetiek en 

het milieu 

organiSeer je 
eigen ScHiLder-
feeSTje:

‘De	kindjes	vinden	het	
super	om	mee	te	helpen.	
Neem	wel	de	nodige	
voorzorgen’,	stelt	Frank.		

Dat	doe	je	zo:
•	Koop	voldoende	verf-
rollen	en	-bakjes.

•	Plak	alles	goed	af	met	
plastiek	en	verftape	
voor	net	iets	té		
enthousiaste	helpers.	

•	Bereid	de	ondergron-
den	al	goed	voor.

•	Voorzie	voldoende		
tussendoortjes,	fris-
drank	en	bekers.	

•	 Leg	de	leuke	dag	vast	
op	foto.

eigenScHaPPen van 
HeT verfSySTeem 
ToPPrim-ToPSiLk:

•	Specifiek	voor	binnenmuren	
en	plafonds.

•	Een	hoge	dekkracht,	ook	in	
het	wit.

•	Goed	reinigbaar.
•	Beschikbaar	in	alle	kleuren.
•	Draagt	het	Europees	eco-
label.

•	Topsilk	heeft	een	halfmatte,	
hedendaagse	look.

•	De	grondlaag	Topprim	is	te	
verkrijgen	in	alle	kleuren.

•	Vloeit	heel	goed	en	verwerkt	
optimaal.

•	Strak	en	egaal	eindresultaat.
•	Kan	je	aankopen	met		

ecocheques!

Tip
Download	de	gratis	

‘Start2paint’-applicatie	van	
colora	uit	de	App	Store.	De	
applicatie	bevat	filmpjes	
waarbij	een	vakman	je	
alle	technische	stappen	

voordoet.

Tip
Wil	je	jouw	interieur		

aanpakken	met	Topsilk?	
Blader	terug	naar	de		
Doe-gids	en	leer	hoe	je		

eraan	begint.
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colora 
teaM kris  
& anneMie

Binnenkijken bij...

Kris Van de Weghe runt al ruim tien jaar colora brugge met zijn vrouw 
Annemie. colora brugge heeft twee vestigingen en acht enthousiaste 
medewerkers. Als liefhebber van “den buiten” woont Kris in het pittoreske 
Sint-Joris bij Beernem. Daar liet hij op de plek waar ooit een oude hoeve 
stond zijn stulpje bouwen. Van buitenaf lijkt de woning op een authentieke 
hoeve, vanbinnen is alles strak en modern. Het contrast kan niet groter 
zijn. ‘Wie over de vloer komt, is vaak verrast door de niet-landelijke 
inrichting.’ Kris maakte, als colora coach, het plaatje compleet met  
een perfect bijpassend kleurpalet. 

TEKST: EVa HuGaERTS • FOTOGRAFIE: pAT VERBRuGGEn

TiP 1
inventariseer  
je interieur 
Stap	naar	de	colora	winkel	met	
staaltjes	van	de	vaste	materia-
len	uit	je	interieur.	Op	basis	van	
bijvoorbeeld	het	hout	van	je	
keukenkasten	of	de	stof	van	de	
zetel	helpt	de	colora	coach	om	
een	geschikte	kleur	te	kiezen.
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wil je jou laten inspireren
door extra foto’s?
Download gratis de ipad-versie van 
dit magazine in de App Store. 

facebook.com/coloradeverfwinkel
Like colora op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste 
verftrends.

s
obere kasten, een moderne witte keu-

ken, kwaliteitsvolle materialen zoals 

oude dakpannen, zwarte staalramen, 

parket en een échte open haard… ‘Mijn vrouw 

en ik houden niet van overdaad. We vinden het 

belangrijk dat de verschillende kamers in ons 

huis in elkaar overvloeien en dat alle kleuren 

in harmonie zijn met elkaar. Daarom grijpen 

we ook nooit naar felle kleuren. Als basiskleur 

voor het plafond en de muren, kozen wij voor 

into white van de We are colour-collectie.’ Into 

white is een warm wit zonder gelig te zijn. ‘Mijn 

droom werd werkelijkheid toen ik in de natuur 

kwam wonen, daarom trok ik het groen van 

buiten door naar mijn interieur met een don-

kergrijs groen als accentkleur in de living. De 

kleur is zeer zacht en voelt natuurlijk aan als er 

veel zonlicht binnenvalt.’ Voor de logeerkamer 

maakte Kris een wat gewaagdere keuze, daar 

werd de accentmuur in warm zwart geschil-

derd, voor een stijlvolle indruk. Het toilet kreeg 

een rustige aubergine tint.

 
optimaal kleuradvies op locatie

‘In de winkel geef ik kleuradvies op basis van 

een gesprek en foto’s die klanten meebren-

gen.’ Maar kleuradvies is volgens Kris doel-

treffender wanneer je langsgaat bij de mensen 

thuis. ‘Zo krijg je een betere indruk van de 

inrichting, het meubilair, de lichtinval, texturen 

en de staat van de muren of plafonds. 

‘Op locatie voel ik snel aan hoe klanten zijn en 

wat ze exact willen. Vragen stel ik in functie 

van wat ze nodig hebben. Ze willen misschien 

wel een accentmuur, maar hebben ze die wel 

nodig? Ik geef advies waar ze écht iets aan 

hebben. Dat is elke keer een uitdaging, wat 

mijn job juist zo leuk maakt.’

'Into white is een warm 
wit zonder gelig te zijn.'

Kris en zijn dochter houden van 
de lichtinval in de woning.

TiP 4
back to basics 
Wit	is	kil	in	combinatie	met	
tegelvloeren	en	aluminium,	
maar	wit	kan	net	érg	sfeervol	
zijn	als	je	een	parket	of	houten	
plankenvloer	hebt.	Ik	merk	
dat	klanten	weer	kiezen	voor	
basiskleuren,	ze	stappen	af	van	
koffie-	en	melkkleuren.

TiP 2
luister naar  
je PersoonlijkheiD 
Een	geadviseerde	kleur	kan	nog	
zo	mooi	passen	bij	je	woning,	
het	moet	vooral	aanleunen	bij	
je	persoonlijke	smaak.

TiP 5
Matte verF 
Matte	verven	zoals	Topmat	of	
Topsilk	geven	een	heel	gezellig	
resultaat	omdat	die	een	mooie	
fluwelen	structuur	hebben.	
Zowel	esthetisch	gezien	als	
qua	onderhoud	zijn	dit	echte	
toppers.

TiP 3
kleurstalen versus  
volleDige Muur 
Uit	ervaring	weet	ik	dat	klanten	
vaak	testpotjes	verf	aankopen	
waarmee	ze	een	kleurstaal	aan-	
brengen	op	het	te	schilderen	
oppervlak.	Dat	kan	helpen,	
maar	toch	vind	ik	dat	je	er	volle-	
dig	voor	moet	gaan	als	je	wil	
veranderen	van	kleur.	Kleursta-
len	geven	namelijk	niet	dezelfde	
indruk	als	een	ganse	muur.	
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Kleuradvies 
nodig?

Hier vind je de colora winkel in je buurt:
Aalst, Aarschot, Bergen, Beveren, Bonheiden, Bornem, Brugge Sint-Kruis, Brugge Sint-Andries, Deinze, Dendermonde, Diest, Doornik, Eeklo, Geel, 

Genk, Gent Sint-Amandsberg, Gent Sint-Denijs-Westrem, Grimbergen,

Hasselt, Herentals, Herstal, Houthalen, Huy, Ieper, Knokke, Kontich, kortrijk, Leuven, Lier (emblem), Lokeren,

Lommel, Menen, Ninove, Oostende, Oudenaarde, Turnhout, Roeselare, Ronse, St.-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw,

Tongeren, Veurne, Waregem, Waterloo, Waver, Wezembeek-Oppem, Wilrijk, Wommelgem, Zottegem, Uden (NL)

Voor alle contactgegevens en adresinformatie, surf naar www.colora.be

of bel naar het telefoonnummer 0800 95 673 (tijdens de kantooruren)

ACTIE
kleuradvies

in juni!

www.colora.com/

kleuradviesactie

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

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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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

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


