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Weinig klanten stappen zelfverzekerd bij 
ons binnen en weten direct welke kleuren 
ze willen. Gelukkig zijn onze colora  
coaches er om die keuze makkelijker te 
maken. Soms kan een moodboard de  
keuze versnellen. Op pagina 13 lees je  
hoe je dat doet.

Eens de ‘ juiste’ kleuren gekozen zijn, is het 
spannend afwachten naar het eindresul-
taat. In dit nummer tonen we waarom die 
kleuren zo belangrijk zijn. Het heeft veel 
te maken met de functie van de ruimte én 
persoonlijke smaak. Zo dompelde Candide 
haar huisje bijna volledig in de witte verf 
wat zorgde voor een verruimend effect. 
Jasmien koos voor groene kaleiverf en 
bracht zo een buitengevoel in haar stads-
tuin. Ontdek ook de keuzes van Christine, 
die er thuis in slaagde om met een brede 
waaier aan kleuren toch een harmonieuze 
eenheid te creëren.

Maar kiezen blijft moeilijk, daarom ging ik 
thuis ook aan de slag met een moodboard 
voor de living. Het leidde tot een gezellige 
oudroze kleur voor de accentwand.  
Lekker gedurfd en best wel spannend!  
Nu nog mijn huisgenoten overtuigen … 
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Souhaitez-vous le colora magazine en français ? Envoyez un mail à info@colora.be et nous ferons le nécessaire.

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

Welkom
De eeuwige zoektocht!
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Binnenkomen in Christines gezellige woning in hartje Roeselare is als een bad nemen. 
Alles ademt er gezelligheid, warmte en liefde uit. Maar vooral: veel Christine!  

‘Elke ruimte heeft een andere sfeer, maar iedereen die komt vindt het typisch mij’, 
aldus de bewoonster. 

TEKST: EVA HUGAERTS • FOTOGRAFIE: PAT VERBRUGGEN 

MET DANK AAN:  MAISONS DU MONDE UIT BRUGGE, GERO WONEN UIT LIER

Binnenkijken bij ... 
colora coach Christine

BINNENKIJKEN BIJ
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CK C 17-E

 'Ik kom graag thuis.'

Christine Vanderhaeghe 
is 1 jaar uitbater van colora 
kortrijk. Haar hele professionele 
leven is ze al bezig met kleur- 
advies of decoratie. Haar missie 
als uitbater? 
‘Ik wil colora meer doen opvallen  
in het straatbeeld door speelse 
en grappige initiatieven.’
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CK C 30-D

D
e geklasseerde woning heeft Christine 

zes jaar geleden grondig gerenoveerd. 

Ze speelt voortdurend met de com-

binatie van oud en nieuw van de aanbouw. 

‘Ondertussen ben ik overal opnieuw aan 

het schilderen. Mijn slaapkamer heb ik nu in 

zachte tinten geschilderd met als accent een 

zelfgeschilderde fries. De muur aan de dressing 

heb ik zelf behangen met jutezakken om meer 

structuur te geven.’

 

Fan van kleine hoekjes 

Niet alleen door opnieuw te schilderen 

past Christine de sfeer in huis aan. 

‘Ik hou er ook van om kleine hoekjes 

te creëren. In de keuken heb ik nu dit 

hoekje met cactussen gemaakt. Die 

zijn weer helemaal in.’ Groen en  

planten vind je trouwens overal in haar 

interieur prominent terug. ’Ik  

ben een enorme plantenliefhebber.’

 

Creatief met IKEA 

Creatieve Christine neemt ook zelf meubels 

of verlichting onder handen om ze te doen 

passen in haar interieur. ‘Mijn salontafel is zo’n 

typisch LACK-tafeltje van Ikea dat ik zelf in fris 

muntgroen heb geschilderd. Even opschuren 

met een Scotch Brite sponsje, een laag  

Omniprim Plus en twee lagen Persisto Satin 

Hydro afwerklak, en klaar! Ook die typische 

IKEA-kantoorlamp in mijn slaapkamer heb ik 

geschilderd om ze te doen passen bij de rest 

van de kamer.’ 

 

Mix van oud & nieuw 

Verder is ze een grote fan van rommelmarkten 

en kringwinkels. ‘Mijn interieur is een mix van 

oud en nieuw. Enkel mijn tafel en salon zijn 

nieuw, denk ik (lacht). Alle kastjes zijn tweede-

hands. Die krijgen bij mij een nieuw leven, 

dikwijls met een laagje verf. Aan mijn favoriete 

stuk van het moment, dit vintage kastje van 

mijn ‘nonkel-pastoor’, raak ik niet. Dat vind ik 

op zich prachtig.’  'Ik kom graag thuis.'

BINNENKIJKEN BIJ

Onze hoofdredactrice 
Griet Slos en Christine in 

overleg over een nieuw 
project in Kortrijk.
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Tip
Combineer ruwe met zachte materialen, duur met goedkoop, oud met nieuw …

Baseer je voor 
je kleurkeuze op wat 

er al is, bijvoorbeeld de 
vloer. Kies voor complemen-

taire kleuren en werk met één 
basiskleur zoals een mooie off 

white doorheen de hele woning. 
Zo creëer je ondanks de  
verscheidenheid, toch 

een gevoel van 
eenheid.

WE M13

CK D 24-C



RUBRIEK

Kleurkeuze 

De kleurkeuze bepaalt voor een groot 
deel de sfeer in huis. Ademen de zitkamer 
en keuken eerder een Scandinavische 
sfeer uit, dan koos ze in de badkamer 
voor een landelijke sfeer met passende 
tinten. Haar kleuren kiest ze op gevoel, 
waarbij ze terugvalt op haar expertise als 
kleuradviseur. In een notendop baseert 
Christine zich voor haar kleuradvies altijd 
op deze vijf vragen: 
 
1. Hoe is de lichtinval en welk type van 
verlichting is aanwezig?
2. Uit welke materialen bestaan de 
vloer, de meubels ...?
3. Welke functie heeft de ruimte, welke 
sfeer wil de klant? 
4. Welke kleur wil de klant zeker niet? 
5. Welk ‘schilderij’ krijg je van buitenaf? 
Heb je bijvoorbeeld grote ramen met 
zicht op de tuin, dan komen er sowieso 
al veel kleuren binnen.  
Kies in zo’n geval voor een gedempter 
kleurenpalet.

BINNENKIJKEN BIJ

7
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NIEUWS

FRESSSH!  

BEESTENBOEL BIJ WALL MANIA
Het stickergamma van colora werd onlangs uitgebreid met de speelse Wall 

Mania-collectie. De  ‘beestige’ collectie bestaat uit silhouetstickers, levens-

echte fotostickers of krijtbordstickers, handig voor in de keuken, kinderkamer 

of bureau. Bestellen kan in de colora-winkel of via de webshop van colora.

MARSALA KLEUR VAN HET JAAR
Kleurenspecialist Pantone koos ook dit jaar een Color of the Year. Het lila Radiant 

Orchid van 2014 wordt in 2015 opgevolgd door Marsala. De warme rood-bruine 

tint combineert natuurlijkheid met een stijlvolle uitstraling. Wij tonen jullie een 

aantal mogelijkheden om de kleur te combineren bij jou thuis. 

AAN DE SLAG MET LAK
Op zoek naar de perfecte afwerking voor meubeltjes of andere houten woonaccessoires? 

Dan is Persisto Satin Hydro dé oplossing. Deze keiharde afwerklak is bovendien  

verkrijgbaar in een klein potje van ¼ l. Perfect voor die kleine klusjes. 

bij colora

WE M30 WE M27 WE Y75 WE M57WE Y09 WE M72



NIEUWS

VINTAGE EN DESIGNBEURZEN 2015
Liefhebbers van vintage design noteren alvast de Brussels Design Market 

in hun agenda. Die vindt plaats op 25 en 26 april in Tour & Taxis. Een honderdtal 

exposanten uit binnen- en buitenland bieden er meubels en accessoires aan  

van de jaren ’50 tot ’80.

designseptember.be/designmarket/

Nieuw mode-, interieur-, juweel- of grafisch talent kan je ontdekken op de 

Markt van Morgen in de Kloosterstraat in Antwerpen. De volgende editie 

wordt georganiseerd op 12 april. De volledige agenda vind je op 

www.marktvanmorgen.tumblr.com

COLORA PRODUCTEN IN EEN NIEUW JASJE!

Alle producten van BOSS paints kregen onlangs een nieuw etiket. 

Op de nieuwe etiketten vind je meer informatie over de samenstel-

ling van elk product en hoe het veilig te gebruiken. Ook de lay-out 

van de etiketten kreeg een update. Ze zien er hedendaags uit, zijn 

goed leesbaar en eenzelfde kleur per productlijn, handig!

DE INTERIEURTRENDS VOOR 2015
Prints en pasteltinten blijven in dit jaar. Maar 

wat past er volgens de trendwachters nog bij? We 

spotten voor dit jaar veel accessoires en verlichtings-

armaturen in koper. Mooi bij koele ijstinten! 

De trend van de geometrische vormen in textiel en 

in woonaccessoires zet zich verder door dit jaar. 

Dankzij de Scandinavische designrevival is hout 

weer helemaal terug in interieurs. Daar past een 

streepje groen bij, dus ook kamerplanten zijn aan 

een opmars bezig! Ze fleuren elk interieur op. Geen 

groene vingers? Dan kom je al ver met prints of 

posters van groen!

bij colora

Boss_infocampagne_Hangdisplay_21x21cm.indd   1 19/02/15   12:10
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De hele woning was 
afgewerkt met houten 

latjes. Candide op-
teerde ervoor om deze 

allemaal te schilderen in 
dezelfde lichte basis-

kleur. De metamorfose 
is immens.

Candide Lahaut, colour consultant bij BOSS paints, kocht onlangs 
haar eerste woning. Met een beperkt budget slaagde ze erin de  

donkere woning vol houten latjes de 21ste eeuw binnen te loodsen.

TEKST: EVA HUGAERTS •  FOTOGRAFIE: PAT VERBRUGGEN • MET DANK AAN: INTERIEURKABINET UIT DESTELBERGEN

En toen was er licht!

10

Hoe je houten latjes of een houten plafond schildert, lees je op pagina 21. 
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‘Op de verschillende types van donkere vloer heb ik overal eenzelfde lichte 
parket gelegd. Die vergroot het gevoel van ruimtelijkheid ook nog eens. Dit 
was zowat mijn duurste investering in de restyling.’ 

Candide koos voor een licht canvas als rustige basis overal in huis. ‘Zo kan 
ik spelen met kleuraccenten in de accessoires en meubels. Ik verander 
graag elementen. Vandaar ook mijn boekenkast met individuele modules.’

VOOR DE UITDAGING: van een verouderde donkere woning 
een licht en eigentijds geheel maken, mét een beperkt budget.

De aanpak van Candide
‘In een donkere woning waar verschillende materialen en ondergron-
den zijn gebruikt, is het vooral belangrijk om daar een lijn in te trekken. 
Je creëert een gevoel van ruimte als je ook deuren en chauffage mee 
schildert in de kleur van de muur. ‘

WE M13



RUBRIEK
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VOOR
Haar badkamer wist  
Candide met enkele  
eenvoudige aanpassingen 
helemaal hip te maken. 
 ‘De muren heb ik neutraal 
wit geschilderd om het 
trendy pastelkleurige  
wastafelmeubel tot zijn 
recht te laten komen.’ 
Het dégradé-effect in het  
badkamermeubel kreeg 
Candide door de twee tinten 
te mengen met wat witte 
verf. Simpel en origineel! 

12

WE M72

WE M85

WE M13
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MOODBOARD

DO IT YOURSELF! 

Kies een thema door je 
hoofd leeg te maken. 
Begin dan foto’s te verza-
melen of andere materialen. 
Sta vooral niet stil bij je 
keuzes! Knip, scheur, print 
en breng alles samen. Een 
thema vormt zich vanzelf 
wel. Voor je met het  
(digitale) plakwerk begint, 
kijk nog eens of je items  
kunt weglaten.

Als materiaal kies je voor 
items die je op een  relatief 
klein formaat kunt samen-
brengen. Een foto van een 
boom of een interieur, 
stukjes stof of behangpa-
pier, tekeningen, kadertjes, 
gedroogde bloemen, stuk-
jes papier, postkaartjes, 
bladeren ...  

Inspiratie vind je echt over-
al: uit tijdschriften, kranten, 
reclame, televisieprogram-
ma’s, reizen, je eigen directe 
dagelijkse omgeving, op 
blogs, beurzen, in winkels of 
in je winkelkarretje, de sfeer 
in een bepaalde ruimte, ...

colora helpt je met het 
bepalen van een stijlrichting  
en kleurenpalet, in functie 
van de ruimte.

Don’ts: verzamel niet alleen 
volledige interieurs die je al 
mooi vindt, dan ben je al te 
veel aan het uitwerken.

Maak zèlf je

MOODBOARD
Je komt ze vaak tegen in interieurbladen, 
van die geweldig creatieve moodboards 
die doen dromen van mooier en beter. 
Maar hoe begin je eraan? Deze handige 
tips helpen je op weg!

ZELF AAN DE SLAG? 
Laat je inspireren door de 
moodboard brochure van 
colora of surf eens naar de 

colora Pinterest- of 
Facebookpagina.

WE M48

WE M09

WE M14

WE M27

Tip
Verzamel in je mood-

board ook zaken die 

al aanwezig zijn in je 

interieur, zodat je niet 

alles hoeft te 

veranderen!
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ACHTER DE SCHERMEN

16

De We are colour-collectie telt niet alleen 
133 trendkleuren en behangontwerpen, ze 

bestaat ook uit een prachtige stickercollectie 
‘WALLart’. De bezielers achter dit project, Tineke 
Devos en Jana Van De Ginste van het grafische 

team, ontdekten een nieuwe passie. En ze zijn  
heel erg trots op hun eerste ‘kind’. 

 

BETOVERENDE 
STICKERS 

VOOR KLEIN EN GROOT

TEKST: TIMOTHY PUYPE

FOTOGRAFIE: BOSS PAINTS

TIP 

Grote stickers breng je best 
met twee personen aan. Op de 
verpakkingskoker waarin de 
sticker geleverd wordt, kom 
je via de QR-code terecht op 
een stap-voor-stap-filmpje 
met uitleg. Je kunt uiteraard 
ook terecht voor advies in je 
colora-winkel.

14
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Tineke & Jana zijn beiden graphic designers 

bij BOSS paints. De ontwerpen van de stickers 

zijn vooral aan Jana’s rijke fantasie ontsproten.  

Jana: ‘Bij de start kreeg ik de verschillende  

onderwerpen mee, verder had ik carte blanche. 

Er was één voorwaarde: voldoende aaibaar-

heid (lacht). Om het speelser te maken werkte 

ik met onverwachte elementen – zoals een 

olifant met een trui aan – en kregen de figuur-

tjes een naam, zoals Carlos de Tijger of Koe 

Madeleine. Verder heb ik er ook nog kleine 

losstaande elementen bij getekend zoals  

paddenstoelen of eikeltjes.’

Keuze voor ambachtelijkheid

De kleuren van de stickers komen uiteraard uit 

de We are colour-collectie. Jana: ‘Ik werkte  

met maximum zes kleuren per themasticker, 

zo blijft het geheel rust en harmonie uitstralen.’  

Tineke ontwierp een speciale brushtechniek 

om in te kleuren, zodat het lijkt alsof de stickers 

echt geschilderd zijn. De stickers zien er heel 

ambachtelijk uit dankzij Jana’s potloodwerk. 

‘Dat ambachtelijke is een bewuste keuze.  

De meeste stickers worden ontworpen op  

de computer en zien er heel strak uit’,  

vindt Tineke. 

Experimenteren met formaten

Ze zijn zo gek van hun collectie, dat ze er ook 

thuis mee aan de slag gingen. De kinderka-

mers van Tinekes zoon en dochter werden 

opgefleurd met de thema’s ‘Het heelal oer-

knalt’ en ‘Sprookjes bestaan’. Op de kamer 

van Jana’s dochtertje van veertien maanden 

kan je niet naast de grote berkenboom kijken 

die bijna tot aan het plafond reikt. Jana: ‘Dat je 

kunt kiezen uit verschillende formaten, vind ik 

heel tof om mee te experimenteren.’ 

Ook zin gekregen? Bestel de stickers online 
op de colora-webshop of in je colora-winkel.

ACHTERGROND

De stickers hechten het best op 
een effen geschilderde muur.  
Ook tegen een achtergrondkleur  
komen ze mooi uit, soms zelfs nog 
beter dan tegen een witte achter-
grond! 

FORMAAT

Kinderen vinden een klein formaat 
heel leuk want ze kunnen er dan 
mee spelen. Volwassenen die kiezen 
voor een groot formaat creëren 
een echt waw-effect.
Vooraf goed opmeten of de sticker 
wel past! 

PLAATS

Je hoeft je niet te beperken tot de 
muur. Stickers kunnen ook een 
kastje opfleuren.  

COMBINATIE

Heel leuk is een combinatie van 
formaten waarmee je een eigen 
wereld maakt. Je kunt je laten in-
spireren door de WALLart-brochure 
in de colora-winkel en op colora.eu.

WAAR OP LETTEN 
BIJ HET KIEZEN?

Tineke & Jana
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‘Ik ben dolgelukkig 
met mijn mini 

tropisch paradijsje.’

VOOR

3x



Jasmien weet wel wat van verf, maar voor het schilderen van 
haar stadstuintje vroeg ze vooraf technisch advies bij colora.  
Ze is heel gelukkig met het frisse eindresultaat.

TEKST: THE FAT LADY

FOTOGRAFIE: TOM LAGAST & PAT VERBRUGGEN

DANK AAN: VANDERVENNET.COM

STADSTUIN KRIJGT 
MAKE-OVER

H
aar situatie vooraf: een leuke stadstuin die 

dringend aan een verfbeurt toe was. 'Ik wilde 

zelf een gezellig zithoekje creëren en dat 

heb ik gedaan door met de blokborstel de kaleiverf 

uit te smeren. De rest van de muren heb ik als con-

trast strak gehouden met een witte Sublimat.'

 

Waarom net dat groen? 

Haar keuze voor de kleur groen en voor dit type van  

verf was weloverwogen. ‘Mijn interieur is Scandinavisch  

van stijl met in de leefruimte een accentmuur in een 

rustig en zacht groen. Dat frisse groen wilde ik ook 

voor buiten, maar dan een tikkeltje feller én toch 

natuurlijk. Het groen dat ik heb gekozen is wat don-

kerder. Het leuke aan die twee groene accentmuren 

is dat ik vanuit mijn zetel nu uitzicht heb op twee 

groene muren, wat een harmonieus geheel creëert. 

Het natuurlijke groen past ook mooi bij de planten. 

Mijn tuintje is nu mijn favoriete ontsnapplek gewor-

den. De plantjes en de kleurrijke meubels geven mij 

het gevoel van mijn eigen kleine paradijsje. Zalig!’

KALEIEN
STAP 
VOOR 
STAP

1. Benevelen met 
bleekwater tegen het 
mos en minimum 6 
uur laten inwerken.

2. De muur afspuiten 
met een hogedruk-
reiniger. 

3. De oneffenheden en 
voegwerk herstellen.

4. Enkele weken laten 
drogen.
 
5. De volledige muur 
fixeren met Epofix. Zo 
blijven de verpoeder-
de resten gefixeerd. 

6. Twee lagen van 
de kaleiverf Pastime 
op de accentmuur. 
Positief aan deze 
dikke verf is dat ze de 
oneffenheden goed 
verbergt, de voegen 
wat camoufleert en 
karakter geeft aan  
de muur.

7. De andere muren 
beschilderen met 
twee lagen Sublimat.

TC 50

TC 22
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BUITEN SCHILDEREN
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foto's zijn te geel bewerkt 
Eveline vraagt aan TOM!!
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D
e vraag van Katrien: ‘Ik was geen 

fan van de originele houtkleur van het 

nieuwe tuinhuis en wilde graag een 

kleur die aansloot bij onze woning, die eerder 

strak is van stijl. Het tuinhuis ligt aan de zijkant 

van het huis en is ook vrij groot. Ik had eerst 

witte verf gekocht, maar het resultaat was 

veel te fel als de zon erop scheen. En door 

de zuidwestoriëntatie van het tuinhuis zit de 

zon er veel op, dus moest het een ander kleur 

worden. Maar welke kleur?’ 

colora adviseert: Kiezen voor een donkere 

of een lichte tint? 

Vraag je eerst af of jouw tuinhuis mag opvallen 

of niet. Als je niet wilt dat je tuinhuis opvalt, 

dan kies je best een kleur die opgaat in de 

omgeving.  

Staat het tegen de achtergrond van een bos, 

ga dan voor een donkere tint. En voor een lich-

tere tint als het in het gazon staat met vooral 

lucht in de achtergrond. 

Wil je het wel laten opvallen, ga dan voor een 

kleur die in de tuin voorkomt, dat kan een 

groen zijn, maar evengoed een blauw of een 

rood accentkleur.  

Zorg er ook voor dat de kleur aansluit bij de 

stijl van je woning. 

 

De keuze van Katrien:  ‘Onze keuze viel 

uiteindelijk op een lichte kleur, dezelfde van  

de ramen van ons huis. Het tuinhuis valt nu  

minder op en vormt een mooi geheel met  

het huis.’

Bij Katrien thuis werd de ouderwetse garage vervangen door een  
moderne en flink uit de kluiten gewassen tuinhuis met carport. De plek 

groeide ondertussen uit tot de favoriete zomerse ‘hangplek’ van het gezin. 

Tip
Grote oppervlaktes 

gaan sneller met 

een spuitmachine. 

TUINBERGING 
WORDT ZOMERHUISJE2

VOOR
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‘Ons 
tuinhuis is meer 

dan een plek voor ons 
tuingerief en onze fietsen. 

Want dat zijn er veel met vijf 
thuis én mijn man die een fietsen-

bedrijf heeft. We hebben er ook een 
keukentje in geïnstalleerd en nog 
een werkbank. Achteraan hebben 

we een terras aangelegd om te 
genieten van een aperitief 

in de zomerse 
avondzon.’

BUITEN SCHILDEREN

TYPE VERFPRODUCT
Ook het type verfproduct bepaalt in belangrijke mate mee het uitzicht van 
je tuinhuis. Om de nerfstructuur van het hout zichtbaar te houden, is een 
transparant of half transparant product ideaal. Je zal dan wel sneller dan 
bij een dekkende verf een onderhoudsbeurt moeten plannen. Vraag in de 
colora-winkel welk product het meest geschikt is, want je moet ook reke-
ning houden met de oriëntatie en ligging van je tuinhuis. colora beschikt 
ook over een heel gamma aan gekleurde vernissen en beitsen waar je veel 
kanten mee uit kunt. De mogelijkheden zijn dus heel groot!

RAL 7044



BUITEN SCHILDEREN

Verzorgde gevel scoort goed
‘In 2008 kochten we deze charmante woning. 
Toen ik de gevel onder handen nam, had ik 
een mogelijke doorverkoop al in gedachten. 
Het plaatje van de verbouwing moest hele-
maal kloppen en een verzorgde gevel scoort 
goed bij kandidaat-kopers. Ik vond het ook 
niet zo mooi dat de gevel uit enerzijds bak-
steen en anderzijds uit pleisteren elementen 
bestond. Vandaar de keuze voor één kleur, 
afgewerkt met een off black-boord onderaan’, 
aldus Olivier.

Kleurkeuze
De keuze viel op een off white en een off black, 
dankzij het advies van colora beveren. ‘Het 
geeft de jaren ’20 woning een meer heden-
daagse look met oog voor haar geschiedenis. 
De guirlande heb ik zelf hersteld. Dat was een 
serieuze klus, maar het ziet er heel mooi uit. 
De "off" kleuren sluiten meer op elkaar aan en 
zijn zachter dan wanneer we voor een fel wit of 
diep zwart zijn gegaan. Het wit komt ook in het 
huis terug als basiskleur van de plafonds.  
Het off black heeft een chique uitstraling die 
past bij de herenhuisachtige uitstraling van  
de woning.’

Alles zelf
Handige Olivier heeft alles zelf geschilderd, na 
advies over de aanpak gekregen te hebben bij 
colora beveren. ‘Het hele proces duurde twee 
weken. Alles verliep vlot omdat ik op voorhand 
een goede planning had gemaakt die ook 
rekening hield met de droogtijden. En ik had 
geluk met het weer!’

GEVEL ALS KERS 
OP DE TAART3

VOOR
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Tip
Een zwarte rand  onderaan zorgt  ervoor dat regen- spatten amper  zichtbaar zijn.

Nadat hij eigenhandig zijn bescheiden 
miniatuur herenhuis had verbouwd, 
besloot Olivier om te eindigen met 
een grondig gerenoveerde en  
geschilderde gevel. Helemaal in  
de charmante stijl van de woning, 
en tegelijk heel hedendaags.

NA
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STAP 1. De gevel proper maken met 
een hogedrukreiniger. Laat enkele 
weken uitdrogen.
STAP 2. Check de staat van je gevel 
en hervoeg waar nodig.
STAP 3. Eén laag primer met 
Subliprim. 
STAP 4. Afwerken met 1 à 2 lagen 
Sublimat.

STAP 1. Opschuren met een schuurmachine of 
schuurpapier.
STAP 2. Dekkende Beits leent zich perfect om te 
gebruiken met een verfpistool. Voor je begint, stel 
je best in hoeveel product je wil gebruiken met de 
materiaalhoeveelheid-schroef. Vergeet niet om 
eerst 5% te verdunnen met wasbenzine.
STAP 3. Spuiten met 2 lagen Dekkende Beits.  
Hou rekening met een droogtijd van 24u tussen 
elke verflaag.

HOE BEGIN JE ERAAN?

HOE BEGIN JE ERAAN?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BUITEN SCHILDEREN - STAP VOOR STAP
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SCHILDER 
ZELF JE 
GEVEL 

ZO SPUIT JE 
HOUT BUITEN

HOUT BINNEN SPUITEN? 

Je hoeft niet altijd houten latjes te verwijderen om je 

interieur op te frissen. Op pagina 10 ontdek je wat voor een 

impact een laag witte verf kan hebben. Informeer welke 

verf je daarvoor nodig hebt.

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
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COLORA HELPT MEE

REFTER IN HET NIEUW!
De Grootste Kriegelklas word je niet zomaar. Daar kunnen de leerlingen  
uit het zesde leerjaar van GO! basisschool De Springplank in Tielt van  

meespreken. Na heel wat proeven werden ze vorige zomer bekroond tot  
Grootste Kriegelklas van Vlaanderen 2014. Aan hun titel hingen heel wat 

leuke prijzen vast, waaronder de make-over van een zelf  
gekozen ruimte op hun school. Met dank aan colora.

TEKST: WILLEM-JAN VAN EKERT • FOTOGRAFIE: JONAH SAMYN 

Van links naar rechts, boven naar onder: Kyandro, Rune, Florian, Qiana, Cilke, Milot, Fjolla, Egzona, Mika, Aylin, Arlinda, Alena, Pfhebe, Shelsey

WE M74
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De school en colora tielt – samen met collega’s 

van colora deinze  –  hebben hard samenge-

werkt om deze versleten ruimte na veertig jaar 

in een nieuw kleedje te steken. De leerlingen 

kozen de kleuren en de stickers. Ze werden 

daarbij een handje geholpen met voorbeelden 

en een woordje uitleg over welke kleuren bij 

elkaar passen. De uiteindelijke keuze maakten 

de veertien leerlingen zelf. Niet zo gemakkelijk, 

want ze vonden verschillende stickers leuk. ‘We 

dachten ook nog aan stickers van vorken en 

messen of aan oerwoudstickers’, vertellen ze 

over hun dilemma. Met het eindresultaat zijn  

ze allemaal blij! 

DE AANPAK VAN COLORA
1. Na een bezoek aan de school, werkte colora 

drie speelse en kleurrijke voorstellen uit, 

die onderling combineerbaar waren door 

dezelfde kleuren te laten terugkomen.  

De kleuren van de stickers waren het uit-

gangspunt.

2. Als basiskleur stelde colora groen voor, om 

zo binnen een buitengevoel te creëren.

3. Aangezien de nieuwe kasten een hele muur 

beslaan, maakte colora van de kasten een 

kleurrijke eyecatcher. De kleuren van de 

muurstickers keren terug in de kasten.

DE GROOTSTE KRIEGELKLAS VAN VLAANDEREN
De ‘stoute’ zusjes Kriegel zijn bekende personages uit de 

jeugdboeken van Marc de Bel. In 2014 ging de vzw Broebel 

voor de eerste keer op zoek naar De Grootste Kriegelklas 

van Vlaanderen. Winnen kon door als klas goed samen te 

werken en te zoeken naar creatieve oplossingen. Uit de 37 

inzendingen van klassen, koos de jury met onder andere 

Marc de Bel de vijf creatiefste en ‘kriegeligste’ laureaten 

die mochten meedingen naar de titel. Op het Your'infestival 

vorige zomer moesten de vijf klassen een creatieve estafette 

afleggen. De klas die het beste kon samenwerken, sleepte 

de hoofdprijs in de wacht. De Springplank in Tielt haalde 

het uiteindelijk. In 2016 gaat de vzw Broebel op zoek naar een 

opvolger van de klas in Tielt. www.broebel.be

WE M71 WE M79 WE M68

Stickers uit de WALLart collectie live & 
style bos: bomen, vogels en vogelkastjes. 
Verder kozen de leerlingen ook nog een vlag-
genlijn, een lijn met balletjes en een lampion-
nenlijn uit dezelfde collectie.
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TREND

Helemaal in!

DÉGRADÉ TREND

1 
BLAUWE DÉGRADÉ IN 
GANG
Een neutrale gang wordt een 
heuse eyecatcher met deze 
techniek. Dit resultaat verkrijg 
je met een eenvoudig spuit-
toestel én een beetje creatief 
talent. Vraag hoe het moet aan 
je colora coach.

2 
DÉGRADÉ IN DE 
KLEERKAST
Zelfs je dressing kan je hele-
maal eigentijds maken met 
kleerhangers in verschillende 
tinten groen of oranje. Leuk 
idee van Hay!

3 
HAARTREND
Een ombre effect in haarkleur 
blijft een van de hipste haar-
trends van 2015. Bij Kreatos 
gaan ze voor nuance in vuur.

4 
FASHION
Ook in de mode blijft de trend 
te zien. Vooral heel erg mooi 
in breigoed! Of met de zomer 
die eraan komt, in je nieuwe 
strandoutifit.

Op zoek naar een gedurfde look voor je interieur? 
Dan is de dégradé trend misschien iets voor jou! Je ziet het in de mode, 

in accessoires, dus waarom ook niet op je muur? 

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
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colora houdt voor jou de vinger aan de pols op vlak van trends in kleur en interieur. 
Op onze Pinterest-pagina vind je ook een bord vol leuke dégradé ideetjes.



STAP VOOR STAP

STAP 1. Maak de ondergrond vet- en stofvrij. 

STAP 2. Plak de muren af met brede tape. 
STAP 3. Verdeel je plafond in denkbeeldige 
vlakken en schilder elk vlak op de manier die 
je in de tekeningen (A,B & C) ziet aangeduid.
STAP 4. Start met een grondlaag Topprim,  
reeds aangekleurd. 
STAP 5. Kit af tussen muur en plafond met 
Bostokit voor een naadloze aflijning.
STAP 6. Als afwerkingslaag kies je best Topmat, 
aangebracht  met de Anza Micmex rol. 
Werk met 1 à 2 afwerkingslagen. 
STAP 7. Verwijder de tape onmiddellijk na het 
schilderen voor de scherpste aflijning.

Zelf je plafond schilderen is heus geen klus om  
‘tegenop’ te kijken. Tenminste, als je het goed  
aanpakt. Plafonds hoeven ook niet per se wit of 
bleek te zijn. Wie durft?

TEKST: THE FAT LADY •  FOTOGRAFIE: BOSS PAINTS & PAT VERBRUGGEN

PRODUCT IN DE KIJKER

SCHILDER ZELF 
JE PLAFOND

Meer informatie en tips over het schilderen van 
plafonds vind je op colora.eu/blog, op het filmpje 
colora.eu/nl-BE/advies/stap-voor-stap
of via het stappenfoldertje ‘Hoe schilder ik een 
plafond’ in de winkel.

Zet de verwarming af tijdens het schilderen, zo gaat de verf niet snel drogen en vermijd je strepen.

Tip

Anza Micmex rol

Topmatverf
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PIMP JE EIGEN MEUBEL

de colora workshop

TEKST: WILLEM-JAN VAN EKERT  •  FOTOGRAFIE: TOM LAGAST
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PIMP JE EIGEN MEUBEL

LEUK, ZO'N VINTAGE 
MEUBELTJE. MAAR HOE 
GEEF JE HET EEN NIEUW 
LEVEN?  
Om je daarbij te helpen, 
organiseert colora 
verschillende workshops 
in haar winkels. Zo kon je 
in colora ieper onlangs 
de workshop ‘meubels 
opknappen’ volgen. Tien 
deelnemers toverden in drie 
weken tijd hun oude houten 
meubelstuk om tot een 
prachtexemplaar dat zo uit 
een designwinkel kan komen!  

Elke Cardinael van colora ieper gaf iedere 
deelnemer persoonlijk advies: ‘Iedereen 
had een leuk meubelstuk mee, een kast, 
tafeltje of zelfs beddenhoofd. Ik zie erop 
toe dat iedereen de juiste producten 
gebruikt voor het mooiste resultaat.’ Er is 
een strakke planning uitgewerkt. ‘Eerst 
moet iedereen schuren en decaperen. De 
week erop gaat iedereen schilderen en in 
de derde week zorgen we voor de ‘finishing 
touch’. Naast advies geven, zorg ik er ook 
voor dat iedereen veilig werkt. Ik zie soms 
klussers met bijtende producten werken 
zonder handschoenen. Dat doen we op deze 
workshops natuurlijk niet! (lacht).’

Bernadette  (rechts)

‘Ik ben een echte fan van 
meubels pimpen. Dit tafeltje 

moet in de hal terechtkomen.’

Charlotte  (links)

 ‘Ik kreeg dit tafeltje van mijn 
zus die het toch niet gebruikte.’

Katrien 

‘Ik wil iets anders doen 
met deze mooie fronten. 
Ik wil ze doorschuren 
voor een vintage effect.’

SCHRIJF JE NU IN VOOR 
EEN COLORA WORKSHOP! 
colora geeft ook workshops over kleur, creatief schilderen, tips & tricks 
voor plafonds, start to paint ...  
Bekijk de hele lijst op www.colora.eu/nl-BE/advies/workshops  

Ongetwijfeld is er binnenkort ook een workshop in jouw colora-winkel. Of 
pols even in de winkel naar de thema’s die nog op het programma staan.
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Nieuw leven voor je trap! Zelf een trap schilderen is makkelijker dan je denkt. Van essentieel 
belang is de juiste keuze van verf. Kies voor een slijtvaste en dekkende verf zoals Durosatin, 
een speciaal ontwikkelde traplak. Ga langs bij colora voor advies over hoe je te werk gaat!

Voor alle adressen en coördinaten: surf naar www.colora.eu of bel ons gratis nummer +32 (0) 800 95 673 (tijdens de kantooruren).

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-VLAADEREN 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, Tielt, Veurne, 
Waregem  NEDERLAND Uden

VOOR

www.colora.eu

Materiaal 
                         € 350,5L Elastoprim             € 27

1L Durosatin (1 kleur)       € 55   Kleuradvies             € 0

€ 117
Nieuwe trap

(ontvetter, schuurpapier, 
rol, borstel, verfbakje ...) 

Hier vind je de 
colora-winkel in  

je buurt:




