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Dit jaar hebben we bij colora een gloednieuwe lijn binnenmuurverven 
in de rekken staan. En daar hebben we allemaal op onze eigen manier 

aan meegewerkt. Sommige doken er letterlijk in, anderen keken 
toe en zagen dat het goed was. Hoe dan ook, we zijn er allemaal 

 bijzonder trots op. Een nieuw tijdperk breekt aan en dat geeft 
 goesting. In dit nummer vind je alvast enkele van onze 

nieuwe verven!

Een nieuwe start!

Inhoud 
Inspiratie
Trendkleuren 2020  p. 12

Binnenkijken  p. 22

Tuinhuizen 2.0  p. 30

Metallic Chic  p. 42

Aan de slag
Plafond schilderen  p. 10

Kaleien in 5 stappen   p. 20

Belang van een grondlaag   p. 34

Rollen en borstels   p. 44
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Je hoeft nooit schrik te hebben om aan de slag 
te gaan met kleur, want je kan altijd weer iets 
anders doen als je het na een tijdje beu bent.
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Ondernemen in Antwerpen, renoveren 
in Limburg? Het kan. Al verklaarden 
velen zowel An-Katrien als haar weder-
helft Bart knetter toen ze de grote 
verhuis aanvatten. Maar de groene oase 
van rust en de ruime kamers met grote 
lichtpartijen trok hen snel over de streep.
 
Na bijna twee jaren verbouwen, kwamen 
ze stilaan tot hun droomresultaat en 
was het eindelijk tijd voor de kleurige 
afwer king van de benedenverdieping. 
Daarvoor kwam ook kleurenconsulente 
Nancy Kelgtermans van colora genk 
langs en gaf het paar bovenop kleur-
advies ook nog enkele interessante 
verftips & -tricks.

De kracht 
van verf
Tekst Lien Cox & An-Katrien Dullers – Foto’s Hannelore Veelaert – www.marnixandally.com 

An-Katrien Dullers (34) staat al 7 jaar aan het 
roer van PR & Creative Agency MARNIX and 
ALLY. Naast ondernemer is ze ook nog mama 
van twee kleintjes en zelfverklaard serial 
renovator. “De combinatie blijft een uitdaging, 
maar stilzitten zit gewoon niet in mijn DNA.”

WE M150
NATURAL 

SAGE
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Een tikkeltje textuur 
De keuken is op zich al een echte  
eyecatcher en daar wilden ze liefst niet 
te veel aandacht van wegnemen. De 
 keuze viel op de Aqua Sensa techniek, 
die een andere uitstraling heeft dan ge-
wone verf. Het bleek de ideale aanvulling 
om de kleuren en materialen van de 
keuken helemaal tot hun recht te laten 
komen. Deze techniek werd uitgevoerd 
door vakman Jeroen Leten, want Aqua 
Sensa plaatsen is echt vakwerk. Het is 
belangrijk dat die perfect geplaatst 
wordt, zodat de spatwand waterdicht 
en makkelijk reinigbaar is. 

Een sterk accent 
De kleuren variëren van natuurlijke, 
gedempte groene en blauwe tinten, 
naar een dieper groen. De witte muren 
hebben een warme ondertoon om het 
huis iets minder koel te maken. “Ik hou 
wel van kleur, maar niet te veel. Dit zie 
je ook in de aankleding van de ruimtes; 
een sterk accent in een kamer is voor 
mij voldoende om iets als ‘af’ te bes-
chouwen. En uiteraard, een plant links 
en rechts mogen niet ontbreken.” (lacht)

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE Z076
FUTURISTIC 

GREY
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Spatwand 
uitgevoerd 

in AQUA SENSA, 
een steenimitatie 

op basis van 
cement.
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Buiten de lijntjes
An-Katrien bekijkt de zaken graag van-
uit een ander perspectief. Ook in haar 
huis deed ze dat. Van bij de start had 
ze het idee om de brede kastenpartij 
mee te schilderen en iets te doen met 
strakke belijningen. “Het volume van de 
kast werd doorgetrokken naar plafond 
en muur, waardoor je optisch een nis 
creëert.” In de tv-ruimte en koffiehoek 
deden ze iets soortgelijks om de ruimtes 
visueel te verbinden.

KLEURADVIES BIJ JE THUIS !

Zelf je woning laten omtoveren door colora? 
De colora coach komt met plezier bij jou langs en bekijkt je 
ruimtes met andere ogen. Samen stel je een kleurpalet op 
maat van je woning samen. Te weinig tijd of geen zin om 

zelf te schilderen? Of wil je een professionele decotechniek 
laten plaatsen ? Dan zorgt de colora in jouw buurt voor een 

erkende vakman uit je streek.

www.colora.eu/kleuradvies

WE Y135
EXPLORING 
EMERALD
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GET 
THE 

LOOK

Aqua Sensa 
Aqua sensa is standaard 
verkrijg baar in 30 kleuren: 
een brede waaier aan tijdloze 
grijstinten, aardetinten en 
pastelkleuren. Zoek je een 
kleur op maat? Dat kan ook! 




Perfect afgelijnd 
Om 2 kleuren recht op elkaar te 
laten aan sluiten moet je voorzichtig 
te werk gaan. Op het eerste gezicht 
lijkt het een moeilijke klus, maar 
je zal merken dat het – mits de 
juiste voorbereiding – perfect lukt. 
Gebruik van de juiste plakband en 
een laagje kit  maken het verschil. 
Vraag info in de colora winkel of 
bekijk de werkwijze op 
www.colora.eu/nl/blog/
kleuren-schilderen-hoe-een-
perfecte-lijn-aanhouden.

Aqua Sensa 
Aqua Sensa is een techniek die 

geplaatst wordt door een vakman. 
Vraag meer info bij je 

colora in de buurt.

Maak het kiezen 
van de juiste kleur 
makkelijk 
Twijfel je nog? Onze kleur-
stickers kan je aan de muur 
kleven om een eerste indruk 
te krijgen van het eindresultaat. 
We hebben natuurlijk ook kleine 
testpotjes verf als je het graag 
wat groter ziet.


Kleurstickers
Vanaf € 1/vel
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Hoe schilder je 
een plafond?

2 VERF DE RANDEN VAN HET VLAK

SCHILDER DE PLAFONDRAND MET DE 
GRONDLAAG. GEBRUIK HIERVOOR EEN 
RONDE KWAST. STRIJK DE VERF GOED 
UIT LANGSHEEN DE SCHEIDINGSLIJN.

MAAK EEN DENKBEELDIG ROOSTER

VERDEEL HET PLAFOND IN DENKBEELDIGE 
VLAKKEN VAN ONGEVEER M². SCHILDER DE 
VLAKKEN AANEENSLUITEND MET EEN VERFROL, 
EN WERK ALTIJD VAN HET LICHT WEG. ZO ZIE 
JE MAKKELIJK OF DE VERF EGAAL UITGEROLD IS.

3 DE GRONDLAAG

ROL DE GRONDLAAG OP DE EERSTE 
VIERKANTE METER IN STROKEN UIT. 
GEBRUIK VOOR ELKE STROOK VOLDOENDE 
VERF EN BEGIN AFWISSELEND AAN BEIDE 
ZIJDEN (ZIE TEKENING)DOP DE ROL IN DE 
VERF EN ROL ENKELE MALEN OVER HET 
ROOSTER OM DE VERF GELIJKMATIG TE 
VERDELEN OP DE ROL. ZO VOORKOM JE OOK 
DAT DE VERF VAN DE ROL DRUIPT TIJDENS 
HET SCHILDEREN.

TIP
BIJ HET AFPLAKKEN
IS DE SCHEIDINGSLIJN 
TUSSEN MUUR EN PLAFOND 
NIET HELEMAAL RECHT? 
BLIJF DAN ENKELE 
MILLIMETERS ONDER 
DE SCHEIDING.

Het plafond is vaak het grootste e� en vlak van een ruimte. 
Net daarom staan velen niet te springen om eraan te be-
ginnen. Vaak is dit uit schrik voor een lappendeken van 
kleurschakeringen en strepen als resultaat. Nochtans is het 
een verfklus die je best makkelijk in je eentje klaart. Maar 
begin er wel niet zomaar aan! We schreven een handig 
stappenplan om jouw plafond helemaal volgens de regels 
van de kunst af te werken.

Tekst Davy Debel – Illustraties Eline Maes
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7  DE AFWERKING

ALS DE GRONDLAAG DROOG IS, KAN JE DE 
AFWERKINGSLAAG PLAATSEN. HERHAAL DE 
STAPPEN VAN 3 TOT 6, OP EXACT DEZELFDE 
MANIER EN LAAT DE VERF OPNIEUW GOED 
UITDROGEN. VERWIJDER DE AFPLAKTAPE 
TIJDENS HET DROGEN VAN DE VERF EN… 
JA, GENIET NOG MAAR EVEN NA VAN DAT 
STRAKKE, NIEUWE PLAFOND. BRAVO!

4

VERDEEL DE VERF NU GELIJKMATIG OVER 
HET VLAK DOOR DE STROKEN TE KRUISEN 
IN DE LENGTE EN DE BREEDTE.

5

ROL DEZE NU NOG EENS UIT IN DE 
LENGTERICHTING VAN HET PLAFOND.

6  WERK IN ÉÉN KEER DOOR

WERK EERST HET VOLGENDE VLAK IN DE 
BREEDTE AF. OVERLAP HET VOLGENDE VLAK 
MET ONGEVEER ÉÉN ROLBREEDTE EN GA 
OP DEZELFDE MANIER VERDER. SCHILDER 
VIERKANT NA VIERKANT EN GEEF ZO 
ONONDERBROKEN HET HELE PLAFOND EEN 
GRONDLAAG. LAAT DE VERF GOED UITDROGEN.

Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in 
de winkel voor de juiste productkeuze en de 

optimale werkwijze voor jouw verfklus.
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Tekst Davy Debel – Foto’s Line Vanvoorden en Tinneke Segers 

Aan de slag met de 
Trendcollectie 
2020
Line Vanvoorden en Tinneke Segers, twee kleurbewuste 
Instagrammers en fervente blogsters, gingen met de  
nieuwe Trendcollectie 2020 aan de slag bij hen thuis.  
De opdracht was heel simpel: fris een vergeten hoekje op. 

Line Vanvoorden (  line_vanvoorden) 
nam vastberaden haar dressing onder 
handen. “M’n omkleedruimte was nog
al monotoon en zat me al een tijdje 
dwars. Hoog tijd dus om ze wat liefde 
te geven, dacht ik. Na wat pinnen en 
brainstormen besloot ik om te werken 
met kleurvlakken, Ivarkasten en planten. 
De kleuren mochten gerust wat gedurfd 
zijn en doorlopen van muur op kast. 
Het leek me leuk om zo een verrassend 
3Deffect te creëren.” Lees meer op 
www.sfeerbeheer.be

Strak plan, strak uitgevoerd 
Met wat verftips van colora ging Line 

aan de slag. Ze koos voor het ex
pressieve palet No More Greys uit de 
Trendcollectie 2020: donkerrood en 
jeans blauw in contrast met opvallend 
geel en subtiele goudtinten. “Ik gaf alles 
dezelfde gebroken witte basiskleur met 
de muurlak Bosshybride. Hiermee kan 
je doorschilderen van muren op hout
werk. Het grote voordeel hiervan: alles 
heeft exáct dezelfde kleur en het geheel 
oogt superstrak.” De vlakken kregen 
eerst vorm op papier en werden vervol
gens afgeplakt met schildertape. “Met 
een kwast verfde ik eerst het kleurkader 
en met een kleine verfroller werkte ik af. 
Twee lagen én klaar!” 

Dress up the dressing

Verrassend simpel, 
simpelweg verrassend

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE Y133
(NO)MORE

RED

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE Y134
(NO) MORE
BLUE DENIM
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Verftip van Line
“Wil je kleurvlakken met superstrakke 
lijnen? Ga dan met een klein penseel 
even langs de randen met de basis

kleur, voor je gaat inkleuren. Verwijder 
de tape ook meteen na het inkleuren, 

terwijl de verf nog nat is.” Verrassend simpel, 
simpelweg verrassend
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  Wil je de volledige 
 trendcollectie 2020 bekijken? 
Zelf aan de slag met de nieuwe 

lente/zomercombinatie? 
Ontdek alle kleuren van 

Trendspecial 2020 op 
www.colora.eu/

trendkleuren-2020

Tinneke Segers (  tinnekes) besloot dat 
het tijd was om wat zon binnen te   
ha len in haar washok. Dus zij ging voor 
de nieuwe lente/zomercombinatie uit 
de trend collectie. “M’n wasplaats miste 
echt wat levendigheid. Het ideale plekje 
om eens onder te dompelen in enkele 
lentekleuren. Een zachte groentint op 
de kast, wat frisse toetsen met geel en 
enkele kleurrijke accessoires en planten. 
Mijn eeuwig onafgewerkte ruimte is 
 eindelijk áf!”

Waterproof
Voor het verven van de mdfkast kreeg 
Tinneke het verfsysteem Elastoprim 
Hydro en Hybride Mat aangeraden. 
De muren werden na de grondlaag 
Bossprim afgewerkt met de zeer 
 water bestendige en afwasbare Bolatex, 
 perfect voor een wasplaats. 

Altijd lente 
in het washok 

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE M149
NATURAL 

WATERFALL

WE Y136
EXPLORING 

MINT

MT 29
SILVER 

FROSTING

14  / LENTE 2020

TR
EN

D
K

LE
U

R

COLORA 2020_LENTE_12_KLEUR GBL.indd   14COLORA 2020_LENTE_12_KLEUR GBL.indd   14 18/03/20   14:5718/03/20   14:57



BOSS-HYBRIDE
Het strakste eindresultaat 
voor je muren en schrijnwerk
• Doorschilderverf

• Zeer strak eindresultaat

• Identiek uitzicht op muren en schrijnwerk

Met Boss-hybride zet je de kwaliteit van een lakverf op je muren: 
een zeer strak resultaat dat bovendien perfect onderhoudbaar is. 
Uiteraard kan je deze lak ook op hout toepassen waardoor je een 
volledige ruimte met één en dezelfde verf kan afwerken.

Meer info?
Bezoek je dichtsbijzijnde colora of surf naar www.colora.eu
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Karaktervolle
kaleigevel
Tekst Davy Debel – Foto’s Debbie De Brauwer

Je wil de buitenkant van je woning schilderen? 
Goeie keuze! Je wordt vast de blikvanger 
van de straat. De vraag is: welke stijl kies je? 
Met gewone gevelverf zijn je buitenmuren 
snel opgefrist. Maar je kan ook voor een 
 authentiekere look kiezen. Met kaleiverf 
 bijvoorbeeld. Gekaleide gevels hebben 
zelfs enkele interessante voordelen. 
Lees er hier alles over! 
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Het warme kaleigevoel
Kaleiverf wordt gekenmerkt door een 
matte, korrelige textuur. En de onder-
liggende gevelstructuur wordt deels 
gevuld, maar blijft nog steeds zichtbaar 
aanwezig. Het geheel zorgt voor een 
heel warme, landelijke uitstraling van je 
gevel. De keuze voor kalei kan louter es-
thetisch zijn, maar het is ook de geknipte 

 voor

oplossing om geteisterde buitenmuren 
te gaan opwaarderen. Want ontsierende 
gevelgebreken worden hierdoor handig 
gecamoufl eerd. 

Kaleien is kiezen
Is de landelijke stijl van kalei helemaal 
jouw ding? Dan moet je nog één knoopje 
doorhakken, want bij colora krijg je twee 

opties. Hou je het bij een natuurgetrou-
we kalei-look, of ga je voor het échte 
spul? Met Calime kies je voor de au-
thentieke charme van kalei, inclusief de 
poreuze kalkmineralen die zorgen voor 
het typische regeneff ect. Krijg je liever 
geen kleurnuances bij regen, maar hou je 
wel van de karakteristieke korrellaag? Ga 
dan voor Pastime. Dit is meteen ook de 

17 / LENTE 2020
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Vanagtmael. Benny nam zowel gevel 
als houtwerk onder handen. De buiten-
muren zelf werden geschilderd met 
Pastime. Als grondlaag werd hiervoor 
het vullende C83 gebruikt. Wil je die 
vullende laag liever niet? Dan kan je bij 
Pastime ook opteren voor een kwali-
tatieve grondverf als Subliprim. Het 
houtwerk werd in het zwart afgewerkt 
met de hoogglans lakverf Elastogloss. 
Hiermee gaf Benny Vanagtmael de 
gekaleide woning een eigentijdse toets. 

Zelf aan de slag?
Zelf aan de slag met kalei en blokkwast? 
Waarom niet! Kaleien is helemaal niet 
zo moeilijk. Hou wel rekening dat je de 
klus bij zeer hoge gevels goed  beveiligd 
uitvoert. Maar bij colora staan we je 
natuurlijk bij van a tot z. We zorgen voor 
professionele raad, voor de juiste be-
nodigdheden en we zetten je op weg. 
Bekijk alvast even ons stappenplan op 
pagina 20! We geven je ook graag nog 
mee dat kaleiverf ook perfect binnen 
kan toegepast worden. 

meest robuuste optie. Spring gerust even 
binnen bij colora in jouw buurt. Samen 
zoeken we naar de juiste oplossing én de 
perfecte kleur voor jouw buitenmuren. 

Een likje hoogglans 
Als je gevel wordt gekaleid, wat doe 
je dan met ramen, deuren en ander 
houtwerk? Onze tip: een likje glanzende 
lakverf combineert ronduit fantastisch 
met de matte kaleiverf. En bij verf geldt 
altijd de regel: hoe glanzender, hoe 
duurzamer en steviger de verfl aag. Dus 
voor dit type afwerking is Elastogloss 
van BOSS paints jouw ideale partner. 
Deze lakverf heeft de hoogst mogelijke 
glansgraad en is zowel duurzaam als 
elastisch. Hierdoor houdt ze optimaal 
stand in veranderlijk weer en oogt je 
schilderwerk jarenlang mooi. 

Gevel in de kijker
De eigenaar van deze woning ging 
samen met colora op zoek naar de 
geknipte vakman voor de job en kwam 
zo in contact met professional Benny 

 voor

Kalei is ook zeer geschikt 
om beschadigde gevels 
op te waarderen.

WE Z037
BALANCED 

WHITE

RAL 9004
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Kaleien in 5 stappen
stap 1 
Reinig je gevel
Maak de ondergrond van je gevel proper en mosvrij. Gebruik hiervoor een 
schuurborstel. Mos of algen verwijder je met verdund bleekwater. Laat 6 
uur inwerken en spuit af onder hoge druk. Laat de muur volledig uitdrogen. 

stap 2 
Verwijder of herstel loszittende stukken
Verwijder of herstel losse stukjes steen of voeg in de gevel. Anders blijven ze 
aan je blokkwast of rol kleven, of erger nog : vallen ze eruit na het schilderen. 

stap 3 
Breng de grondlaag aan
Kies je voor echte kalei (Calime), gebruik dan het vullende C83 als kalei-
grondlaag. Breng de gewenste laagdikte aan met een blokkwast, maar zorg 
dat je laag niet dikker is dan 3mm. Kies je voor Pastime? Werk dan met 
primer P77 en een verfrol.

stap 4 
Breng de afwerkingslaag aan
Na het uitdrogen van de grondlaag kan je de eindlaag aanbrengen. Zowel 
Calime als Pastime breng je met een blokkwast aan. Verdeel de verf 
 gelijkmatig met horizontale of verticale strijkbewegingen. De manier van 
aanbrengen bepaalt mee het uitzicht. 

stap 5 
Laat uitdrogen
Na het aanbrengen van Calime vermijd je de eerste 48 uur tot 72 uur beter 
contact met regen. Dus check het weerbericht vooraleer je van start gaat. 
Pastime is na 24 uur regenvast.

Gebruikte verf voor deze klus:

Vullende kaleigrondlaag C83
 Calime voor een gekorrelde kalei-look
 Nestalgie blokkwast
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10 jaar gedekt. Dat durft BOSS paints beloven.
Op elke gevel. Voor elk buitenproject. Met ons advies op maat. Wij garanderen jou dat je schilderwerk jaren stand houdt 
in weer en wind! BOSS paints en colora staan voor je klaar.

Meer info rond gevelgarantie? 

Ga langs bij je dichtsbijzijnde colora-winkelpunt of surf naar www.colora.eu/blog/gevel-schilderen-10-jaar-garantie

10JAAR
GARANTIE
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Stijlvol afgewerkt
Tekst Thomas Vrambout – Foto’s Evelien Van Asseldonk 

Evelien Van Asseldonk werkt al sinds 2015 in colora uden 
in Nederland. Ze startte als medewerker/kleur-adviseur en 
is  ondertussen doorgegroeid tot uitbaatster. Ze heeft dus al 
heel wat verf- en kleuradvies gegeven in haar colora-carrière. 
Genoeg bagage alvast om ook haar eigen woning eens compleet 
te restylen. En zoals de meeste Nederlanders is ze recht voor 
de raap met een uitge sproken mening … en dat zie je ook wel in 
haar keuzes. Soms een beetje gewaagd, maar steeds stijlvol!
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Met Boss-hybride verf je zowel 
op muren als op schrijnwerk in 
één keer door. Handig toch.

Verven, voor elk wat wils
Welke verf heb ik nodig? Als we dit zelf 
moeten invullen, dan geraken we vaak 
niet verder dan ‘mat’ of ‘glanzend’… Maar 
er is meer…. Als verf-expert is Evelien 
natuurlijk bestgeplaatst om haar verven 
heel specifiek naar toepassing, soort 
 ondergrond of naar de verwerkings-
omstandigheden te kiezen. Het advies 
dat ze dagelijks geeft aan haar klanten, 
vakman of particulier, past ze als een 
professional toe in haar eigen woning. 

Voor het plafond van de living koos 
ze voor het verfsysteem Bossprim als 
grondlaag en Bossfull Mat als eindlaag. 
Bossprim wordt meteen aangekleurd naar 
de kleur van de eindlaag. Deze grondlaag 
isoleert de ondergrond goed, zodat er 
geen inzuigingsverschillen zichtbaar zijn 
in de eindlaag. Een groot voordeel van 
deze verf is dat ze een lange ‘open tijd’ 
heeft. Daarmee bedoelen we dat ze niet 
zo snel droogt, waardoor je wel wat tijd 
hebt om de klus af te werken.

En dan de eindlaag. Bossfull Mat heeft 
een vrij dikke structuur in vergelijking 
met de grondlaag Bossprim. Maar 
deze keuze was heel bewust omdat 
deze work-out uitbesteed werd aan 
haar vriend Randy. Want net zoals in 
de  colora-winkel is delegeren één van 
Eveliens sterke eigen schappen. De verf 
werd aangebracht met een telescopische 

De nissen werden ook  
in het blauw geschilderd. 
Dit zorgt voor een leuk 
lichteffect.
 

WE Y127
BLUE

UNIVERSE

HOOKED ON WALLS M
ISSO

N
I 20

0
14

WE M96
CAMEL 
COAT

WE Z008
TRANSLUCENT 

WHITE
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verlengsteel. Een ladder is op die manier 
overbodig en zo kan er vlotter doorge-
werkt worden. Het resultaat mag er zijn, 
het grote plafond staat helemaal egaal 
mat, zelfs bij scheerlicht!

Zelf aan de slag
Voor de muren van de leefruimte ging 
Evelien dan weer zelf aan de slag. Hier 
ging ze voor het verfsysteem Bossprim 
als grondlaag en Bossflow Silk als eind-
laag. Deze verf is iets lichter te ver-
werken dan de verf die haar vriend had 
gebruikt op het plafond, maar geeft wel 
hetzelfde strakke eindresultaat met een 
erg hoge dekkracht. Met 1 grondlaag 
en 1 eindlaag was de klus dan ook snel 
 geklaard. De glansgraad voor de muren 

	 De zwarte trap is een echte eyecatcher in de leefruimte.

is net iets hoger dan deze op het pla-
fond, wat de onderhoudbaarheid van de 
muur ten goede komt. Niet onbelangrijk!

De trap staat vrij centraal in de leef-
ruimte en neemt door de kleurkeuze 
(zwart CK OB 2-a) een hoofdrol op in 
het interieur. Maar het zwart van de trap 
komt ook nog terug in andere accent-
en in de woning, zoals bijvoorbeeld de 
tafelpoten en de salontafel. Hierdoor 
vormt de trap een mooi geheel met de 
rest van het interieur. Omdat een trap 
uiteraard nogal wat te verduren krijgt 
koos Evelien voor Durosatin, een harde 
en krasvaste lak in een lichte satijnglans. 
Hierdoor is de trap bovendien ook uit-
stekend reinigbaar. 

D 23-D

CK OB 2-a

WE Z008
TRANSLUCENT 

WHITE
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Orac Decor Plint SX171 
Ideaal voor renovaties: deze over-

schilderbare overzetplint is ontworpen 
om over bestaande plinten te plaatsen.  

€ 9,25/per meter 

De smaak te pakken
Zowel in de hal boven als beneden koos 
Evelien voor Boss-hybride. Deze verf is 
vrij uniek, want het is een lak die je  zowel 
op muren als op schrijnwerk kan ge-
bruiken. Doorschilderen dus met dezelf-
de verf op de deuren als op de muren 
of de chauff age. Hierdoor krijg je een 
uniform geheel tussen muur en deur, in 
dezelfde kleur en dezelfde glansgraad….
en bovendien geen gedoe met tape om 
af te lijnen tussen schrijn werk en muren 
want je kan gewoon doorschilderen. Je 
hebt ook minder verfoverschotten, want 
alles komt uit dezelfde pot. Daarnaast 
voelt een lak op muren gewoon ook heel 
anders aan. En meteen begrijpt Evelien 
waarom de schilders bij haar in de winkel 
zo gek zijn van deze verf. 

Om het geheel nog een extra speelse 
toets te geven werd er een lambri-
zering gecreëerd door het onderste 
deel van muur en deur in een ander 
kleurtje te steken. De scheiding tussen 
beide kleuren werd nog geaccentueerd 
door een rood streepje, afgewerkt met 
 accentlak. Accentlak is een kleine verpak-
king van een harde watergedragen lak, 
ideaal om zonder veel verfoverschotten 
accenten aan te brengen in het interieur.  

WE M139
CRAFTED

PINK

BVL 10
RUSTY 
BIKE

WE Z008
TRANSLUCENT 

WHITE
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Save the best for last
Voor de slaapkamer koos Evelien voor Boss-one. Dit is een 
nieuw type verf in het colora-assortiment en uiteraard wou 
ze daarmee ook aan de slag. Boss-one, de naam verklapt het 
al een beetje, is een één-potsysteem. Dat wil zeggen dat je 
met dezelfde verf, uit dezelfde pot zowel de grondlaag als de 
eindlaag kan schilderen. Beschikbaar in 2 glansgraden Mat en 
Silk, en dit in zowat alle mogelijke kleuren en met een extreem 
hoge dekkracht. En als dat nog niet voldoende troeven zijn, 
werd Boss-one zo ingesteld dat deze erg makkelijk te verwer-
ken is, ook voor iemand zonder veel schilderservaring. 

Evelien ziet alvast een rooskleurige toekomst van Boss-one in 
haar colora winkel. Evelien: “combineer al deze sterke troeven 
met zijn scherpe prijs … dat wordt vast een topper”.

Zie je letterlijk door het bos de 
bomen niet meer met al deze ver-
ven? Ga langs in je  colora-winkel 
en informeer welke verf het best 
past bij jouw situatie. Afhankelijk 
van wat je zelf belangrijk vindt, 
of wat de ondergrond is, zal de 
colora-medewerker je de mogelijk-
heden voorleggen.

WE Z008
TRANSLUCENT 

WHITE

HALEY CLARET - KHRÔM
A
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M

A
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Je binnenmuren in een kleurtje steken? Dat gaat nu nog makkelijker 
met Boss-one, het nieuwe één-potsysteem van BOSS paints. Je schildert 
moeiteloos de grond- en eindlaag uit één en dezelfde pot.

BOSS-ONE
4  Één-potsysteem: zowel grond- als afwerklaag 
4  Zuinig in gebruik dus weinig overschot 
4  Perfect gedekt in 2 lagen 

BOSS-ONE
Het gemak van twee lagen uit één pot!

Bestel vandaag nog op www.colora.euvanaf 
€ 17,88/1 L 
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Tekst Walkie Talkie – Illustraties Eline Maes

Als je de Belg vraagt om zijn lievelings
kleur dan zegt bijna 40% ‘blauw’. Maar 
die kleur komt vaak niet op de muren 
terecht. Wit, beige en grijs zijn de meest 
voorkomende kleuren in onze Belgische 
interieurs. Die keuze gaat zelfs tot in de 
slaapkamer. Daar hadden we nu toch 
wel wat meer verwacht. 
Wat opvalt is dat de keuken vooral de 
ruimte is waar er vaakst overwogen wordt 
om een levendige kleur te kiezen. Direct 
gevolgd door de woonkamer en het  toilet. 
In deze 3 ruimtes zijn vooral groentinten 
tegenwoordig ‘hot’, en als het even kan 
onder de vorm van een ‘accentmuur’. 

Uit een recent onderzoek door onderzoeksbureau Ivox 
kwamen een aantal verrassende resultaten naar voor 
over kleurkeuzes bij de Belg thuis. Er lijkt op het eerste 
zicht wel wat lef nodig om te experimenteren met kleur. 
Herken jij jezelf of spring je er liever eens uit en trek jij 
volop de kleurkaart ?

ZEG SCHATJE, ZOUDEN WE 
NIET EENS HERSCHILDEREN? 
HET IS TEN SLOTTE ALWEER 

3 JAAR GELEDEN.

EUH... JA ZEKER?! 
NU JE HET ZEGT, MISSCHIEN 

KUNNEN WE EENS VOOR BLAUW 
GAAN ALS ACCENTMUUR.

BLAUW!? 
GAAT DAT NIET WAT TE DRUK ZIJN? 
IK DACHT EERDER AAN EEN LICHTE 
TINT ZOALS WIT, BEIGE OF GRIJS.

“Wat dacht je 
 van blauw?”

Het ene wit is het andere niet!
Kiezen voor wit maakt je keuze er 
eigenlijk niet makkelijker op. Want  
er zijn best wel wat soorten wit.  
Elke coloracoach zal beamen dat 
de zoektocht naar het juiste wit vaak 
de moeilijkste is. De kleur moet goed 
aansluiten bij alle vaste elementen in 
de woning. Dat geldt eigenlijk voor alle 
kleuren die je kiest, maar omdat je wit 
vaak op meerdere muren zet, zal je zien 
dat dit kleur onder invloed van het licht 
verschillende tinten aanneemt. Extra 
belangrijk dus om hier eventjes bij stil 
te staan.
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coach

*Onderzoek uitgevoerd door bureau iVOX 
in opdracht van colora & BOSS paints. iVox 
bevroeg begin 2020 duizend Belgen over 

hun kleurkeuzes in hun interieur.

WIT, ZO SAAI. ZO'N SCHOON BLAUW 
KAN ECHT WEL DE EYECATCHER VAN 

ONS INTERIEUR WORDEN.

VOOR ONS EEN GROTE 
POT WITTE VERF.

HMM JA, ... MISSCHIEN WEL ...

KRAKKRAAK

Facts & figures 

Wist je dat:

3 op de 10 Belgen  
vaker dan om de 5 jaar 

opnieuw schildert? 

61% van de Belgen  
verf boven behangpapier 

verkiest?

bijna de helft van de Belgen 
eerder kleur toevoegt aan 
de hand van meubilair of 

accessoires?

48% van de vrouwen de 
beslissing over kleur in het 

interieur alleen neemt?

36% van de Belgen blauw  
(of een variant) aanduiden  

als hun lievelingskleur?  
Hierna volgen roodtinten 
(16%), groentinten (15%)  

en zelfs zwarttinten (11%).

wit de dominante kleur is  
van de Belgische interieurs? 

De woonkamer (34%),  
slaapkamer (30%),  

toilet (40%),  
badkamer (46%),  
inkomhal (38%)  

en de keuken (35%) 
zijn hoofd zakelijk 

wit gekleurd.
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  voor

HET 
TUINHUISJE 

2.0

Tuinhuisjes zijn handige opbergruimtes.  
Met de juiste kleur en wat sfeervolle accessoires 
tover je een simpel materiaalhok makkelijk om 
tot een buitenruimte die naadloos aansluit bij 

je woonstijl. Die make-over hoeft bovendien 
helemaal niet duur te zijn. Meer zelfs,  

het is een prima investering om je tuin  
op te waarderen. Klaar voor enkele  
verrassende tuinhuiswendingen?

Tekst Davy Debel – Foto’s Lenzer

3X 
anders
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Een zomerse look voor je tuinhuisje 
en je vakantiegevoel is nooit ver weg. 
Met wit- en grijstinten zorg je meteen 
voor wat verfrissing. Gebruik hiervoor 
Woodoil Classic. Dit is de klassieke tuin-
olie, maar dan met een kleurtint. Deze 
olie dringt diep in het hout, dus de hout-
structuur blijft volledig zichtbaar. Voor je 
aan de slag gaat, reinig je het hout eerst 
met water en schuurborstel. En heb je 
te kampen met groenaanslag? Gebruik 
dan Woodmask Cleaner. Laat het hout 
goed uitdrogen, schuur het terug glad 
en werk af met twee lagen Woodoil 
Classic. Nu nog wat sfeerobjecten zoals 

Poolhouse vibe
tropisch groen, riet of wat aardewerk en 
je zomerparadijsje is af. Voorzie ook wat 
buitenverlichting, dan kan je er tijdens 
zwoele zomeravonden gezellig blijven 
plakken met vrienden. 

Woodmask 
Cleaner

Woodoil
Classic

WE M160 
EXPLORING 
LIGHTNING
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Noem het de schuurvariant van de 
man cave. Want geef toe, in de praktijk 
is het tuinhuis vaak de opbergruimte 
voor zijn spullen. Dus waarom niet alle 
 registers opentrekken? We beginnen 
met de kleur. Zwart- en bruintinten heb-
ben iets cowboyachtigs en creëren het 
perfecte kader voor een minikroeg. Hou 
de buitenkant van het tuinhuisje wel 
iets lichter van tint. Gebruik voor deze 
klus Woodcolor Hydro (halfmat), ideaal 
voor nieuw onbehandeld hout. Plaats nu 
twee lagen Woodcolor en je bent klaar. 
Woodcolor beschermt je hout tot 5 jaar 
lang, maar met één laagje om de 2-3 jaar 
hoef je nooit helemáál te herbeginnen. 

Man barn
Zo geef je het hout een stevige kleur-
laag zonder de houtstructuur helemaal 
te verliezen. Heb je te kampen met een 
oude verfl aag die al wat verweerd is? 
Kies dan eerder voor Woodcolor Classic. 
Schuur in dat geval machinaal het hout 
op en stof goed af. 

Woodcolor 
hydro

WE M145 
(NO) MORE 

BLACK

WE M154 
NATURAL 

BARK
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Tuinieren heeft iets charmants. En 
charme is net waar deze tuinhuislook 
op inspeelt. Noem het een vrouwen-
schuurtje of – iets romantischer – een 
she shed. Met de juiste kleuren tover je 
een eenvoudig tuinhuisje makkelijk om 
tot een betoverend tuinprieel. Gebruik 
groentinten, zo gaat het geheel mooi op 
in de natuurlijke omgeving. Woodcolor 
Classic is een prima oplossing voor 
deze klus. Hiermee zorg je voor diepe 
kleuren, maar de houtstructuur blijft 
zichtbaar. Deze halfglanzende kleurlaag 
is verkrijgbaar in elke kleur uit het BOSS 
paints-assortiment, dus je kan spelen 

She shed
met de groentinten. Twee lagen vol-
staan, na grondig opschuren. Bij nieuw 
hout volstaat het om lichtjes te schuren 
en dan kan je meteen schilderen. Werk 
het groene decor nu af met bloemen of 
kleurrijke accessoires en je  gloednieuwe 
she shed lijkt zo weggeplukt uit de 
romans van Jane Austen.

Woodcolor 
Classic

WE M149 
NATURAL 

WATERFALL

WE M150 
NATURAL

SAGE
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Met een goede primer 
kom je op het einde 
van de rit een pak 
goedkoper uit.

Voor elke ondergrond 
de perfecte primer!

Of je ondergrond nu vlak, poederig  
of glad is, voor elke situatie hebben 
wij de passende grondlaag in huis. 

Vraag meer info in je colora-winkel 
voor jouw verfklus.
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Kwaliteit is de beste investering
Stel je voor: je hebt net je intrek genomen in je nieuwbouw. 
Jouw project is bijna af, er rest enkel nog “wat schilderwerk” 
op de gepleisterde muren. Je  twijfelt: snel snel een goed-
kope grondlaag aan brengen om dan later af te werken. Of: 
meteen voor een kwalitatieve primer gaan, in af  wachting van 
de eindlaag. Ons advies? Kies meteen voor kwaliteit. Een pri-
ma primer zorgt ervoor dat je met de eindlaag sowieso een 
duur zaam  resultaat bekomt. Het omgekeerde, een gebrekkige 
grondlaag, zal je aan het einde van de rit een pak meer  centen 
kosten. Gewoon omdat je een aantal extra lagen zal moeten 
aanbrengen, met nog steeds geen zekerheid op een strak 
resultaat.
 

Tekst Thijs Ameye – Foto’s colora

De primer is de belangrijkste verflaag. Misschien is dit geen primeur 
voor jou, maar het belang ervan valt echt niet te onderschatten.  
Een oude verfwijsheid zegt immers: goed en grondig begonnen,  
is half gewonnen.

Geef je muur 
de volle 
eerste laag!
Over het belang van een grondlaag

Kiezen voor een primer is kiezen voor zekerheid
Met een kwalitatieve grondlaag leg je letterlijk de basis voor 
een mooi eind resultaat. Je verzekert je van:

   Een eindlaag die perfect dekt
  Een strakke look en egale glans
  Een duurzaam verfsysteem

Het mag duidelijk zijn: een primer is primordiaal. Afhankelijk van 
je ondergrond en de toestand waarin die zich bevindt, kies je 
een aangepaste primer. Wist je trouwens dat je je primer kan 
laten aankleuren in de kleur van je eind laag? Meestal volstaat 
dan slechts 1 af werkings laag en spaar je zo een laag uit.
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Tekst Davy Debel 

 Gebruikte kleur:
 WE M151 Natural Dune Grass

iD-kit

Waar: Ricastays, Gent
www.ricastays.com
Samenwerking met colora gent
Owners: Charlotte Everaert en Henry De Rudder

Een tweeluik van boetiekhotels. 
Ricastays  verhuurt op twee 
verschillende Gentse locaties 
ronduit adembenemende 
suitekamers, die telkens tot in 
de puntjes zijn gedecoreerd 
met designerobjecten. Villa 
Rica kreeg recent een make-
over met zinderend veel kleur. 
Ricastays is één keer per week 
vrij te bezoeken.

3 interieurparels
Sommige interieurs zijn zo knap afgewerkt, dat je ze met eigen 
ogen gezien moét hebben. En dit geldt bij uitstek voor deze  
3 fascinerende adresjes. Elk decor spreekt op z’n eigen manier 
tot de verbeelding en bezorgt je oneindig veel knappe ideeën 
voor je eigen woning. De settings hebben één ding gemeen:  
alle verf of behang is verkrijgbaar bij colora.

Ricastays
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 Gebruikte kleur:
 WE M151 Natural Dune Grass

 Gebruikte kleuren:
 WE M98 rust lover
 OW 15-a off white iD-kit

Waar: Ricastays, Gent
www.ricastays.com
Samenwerking met colora gent
Owners: Charlotte Everaert en Henry De Rudder

Intieme, all-female store. Pêche is meer 
dan kiezen en passen. Het is een adresje 
om even de tijd helemaal uit het oog te 
verliezen, met een koffie en een gezellige 
babbel. En daar zitten de zijdezachte 
kleuren zeker voor iets tussen.

iD-kit

Waar: Pêche, Sint-Niklaas
www.pecheshop.be
Samenwerking met colora sint-niklaas
Shopowner: Jolien Keuleneer
Interior Design: Sophie Peelman

Pêche
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Villa Empain

iD-kit

Waar: Villa Empain, Brussel 
www.villaempain.com
Samenwerking met Masureel (www.khroma.be)

Flamboyante art deco-villa. Dit oog-
verblindend mooie monument werd 

gebouwd in de jaren ’30 en onderging 
sindsdien flink wat renovaties. Onlangs 

werden enkele kamers opnieuw 
aangekleed met het karaktervolle 

Khrôma behang van de firma  
Masureel uit Hulste. Villa Empain  

is vrij te bezoeken.

Foto’s: Masureel

Behang: Christo (Khroma)

Behang: Henry (Khroma)
Behang: Kardinal (Khroma)  
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WWW.ORACDECOR.COM 1. C324 | 2. W120 | 3. SX138

1

2

3

2

ONMIDDELLIJK EFFECT !

Je houdt van hoge lambrise-
ring en wil snel aan de slag?

Onze voorgemaakte panelen 
installeer je rechtstreeks op  
de muur, zonder voorberei- 
dende werken.

Voeg nog een hedendaagse 
knipoog toe met een streepje 
LED.
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Nog meer 

leuke verftips 

vind je op 

www.colora.eu.

Pull-liner
Hou je verfemmer schoon
Tekst Davy Debel – Foto colora

TREK DE NAVULLING MET 
HET LIPJE UIT DE EMMER EN 
VOUW ZE SAMEN. HIERDOOR 
BLIJFT JE EMMER STEEDS 
VERFVRIJ.

Voor elke kleur een aparte 
verfemmer? Niet met Pull-Liner. 
Want deze eco-navullingen haal 
je na het schilderen gewoon uit 
je emmer en je vervangt ze. Zo 
kan je meteen terug aan de slag. 
Zonder eindeloos uitspoelen 
en zonder aparte verfemmers. 
Dus het is zowel goed voor het 
milieu als voor je portemonnee!

De Pull-Liner navullingen 
zijn verkrijgbaar per 5 stuks 

voor verfemmers van 7L en 14L. 
Vanaf € 8,02/ 5 stuks. 
Je vindt ze bij colora 

in jouw buurt of 
op de webshop

colora.eu 
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SUPERIOR
WALLCOVERING

Collection Skin
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Een perfect egale look zonder 
structuur? Laat Metallic Chic 
verspuiten. Bij colora helpen 

we je graag aan de juiste  
vakspecialist hiervoor.
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Interesse?
Wil je metallic chic laten uitvoeren? Neem 
contact op met je colora-winkel in de buurt of 
vul het aanvraagformulier in op www.colora.eu/
huis-laten-schilderen.

Metallic, 
c’est chic!

Tekst Davy Debel – Foto’s colora 

Mag je interieur wel wat glamour uitstralen? Dan zorgt Metallic Chic 
waarschijnlijk nét voor de upgrade die je voor ogen had. Want met 
deze verf geef je elke ondergrond een luxueuze metaalglans. Denk 

aan warme goudaccenten, glanzende zilvertinten en metallieke 
pastelkleuren. Cachet verzekerd! 

Metaaldeeltjes
Metallic Chic is een watergedragen verf die 
kleine metaalpartikels bevat. Het zijn die deel-
tjes die zorgen voor het majestueuze glans-
effect. Je kan met dit paradepaardje onder 
de BOSS paints verven aan de slag op zowat 
elke ondergrond: van pleisterwerk en steen 
tot hout, metaal en kunststof. Ga je voor een 
volledige wand, dan wordt de ruimte instant 
ondergedompeld in sfeer. Maar je kan ook 
kastjes of accessoires, zoals de lijst van een 
oud schilderij, makkelijk omtoveren tot een 
leuke blikvanger. 

Onderhoudbare topverf
Metallic Chic is geen laagje schone schijn. 
Integendeel, deze verf is zowel decoratief als 
kwalitatief een echte topspeler. Want de stevi-
ge verffilm is zeer krasvast en – minstens even 
belangrijk – heel goed afwasbaar. Dit maakt 
van Metallic Chic een uitstekende kandidaat voor je intensief 
gebruikte leefruimtes. Een meer dan evenwaardig alternatief 
voor klassieke muurverven, dus.

Goed begonnen
Werk je rechtstreeks op nieuw pleisterwerk? Schuur dan het 
oppervlak eerst effen met schuurpapier korrel P220 en stof 
goed af. Plak vervolgens de muurranden af met gouden BOSS 
tape en strijk een laagje Epofix van 5cm breed aan langsheen 

de afgeplakte randen. Zo ben je zeker van een 
goeie hechting. Voor de grondlaag kies je best 
voor Optiprim. Werk met een blokkwast in ver-
ticale stroken van boven naar beneden toe. 

De perfecte afwerking
Tijd om de puntjes op de i te zetten met Metallic 
Chic. Schilder ook de afwerkingslagen met een 
blokkwast en werk opnieuw in verticale stroken. 
Zo krijg je een rustig ogende oppervlakte-
structuur. Na twee lagen zit je klus erop. Tip: 
verwijder de tape terwijl de verf nog nat is, zo 
krijg je strakke lijnen. De verf is verkrijgbaar in 
verschillende goud-, zilver- en pasteltinten. Dus 
kom ze gerust even verkennen bij colora. We 
helpen je graag een handje met kleuradvies op 
maat van je interieur. 

  Metallic Chic aanbrengen bovenop een bestaande 
verflaag of op een specifieke ondergrond? Kan 
perfect! Onze colora-coaches geven advies over  
de juiste primer voor elke toepassing.
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BOSS OREL MIX 239 // 

OM TE OLIËN, VERNISSEN 

OF TE BEITSEN

AQUA MASTER 355 //  

VERFKWAST VOOR 

WATERGEDRAGEN  

VERVEN OF LAKKEN

RADIATORKWAST // OM 

MOEILIJK BEREIKBARE 

PLAATSEN TE SCHILDEREN

Borstels en rollen bestaan in alle maten en soorten. En ja,  
daar is een goede reden voor. Heb je een verfklus, dan volstaat 
het niet om “effe die rol uit de garage” te halen, het gaat erom  
de juiste rol en/of borstel vast te hebben. 

Tekst Thijs Ameye – Illustratie en foto Eline Maes

ROLLEN EN BORSTELS 
die het best uit de verf komen

ROL
Bij de keuze van je rol speelt de haar
lengte een heel belang rijke ... rol. 
Onthoud hierbij volgende simpele regel: 
korte haren zijn voor gladde onder
gronden (vb. houtwerk) en lange haren 
gebruik je voor ruwe ondergronden 
(vb. een gevel). Heb je met een zeer 
gladde ondergrond te maken, dan is een 
mousse rol ook een optie. 
De breedte en diameter van je rol is 
afhankelijk van de grootte van het te 
schilderen oppervlak. De richtlijn is 
hierin heel eenvoudig, hoe groter het 
oppervlak, hoe groter de dia meter en 
hoe breder je rol het best is. Daarnaast 
zijn er heel kleine rollen (4 tot 11cm) 
beschikbaar voor fijne afwerking en 
details. 
Ook de vezel speelt een rol. Schilder je 
met een muurverf en wil je een strak/
glad eindresultaat, kies dan resoluut 
voor een vacht in microvezel. Wil je 
vlot en snel werken met een spontaan 
correct verfverbruik, kies dan voor een 
standaard rol met een vacht in polyami
de. Schilder je echter met een lak, dan 
is een rol met een vacht in vilt de beste 
garantie op een mooi eindresultaat! 

BORSTEL
Veel meer dan de haarlengte is het 
verftype van belang bij je borstel
keuze. Voor solventgedragen verf  
gebruik je best een borstel met natuur 
lijk varkens haar. Met zijn gespleten 
haarpunten neemt dit soort borstel 
de verf goed op en verkrijg je een 
gelijkmatige verdeling van de verf. 
Borstels met natuurlijk (varkens)
haar zijn niet geschikt voor schilder
werk met watergedragen verf. Door 
contact met watergedragen verf 
gaan de varkens haren open staan. 
Kies daarom bij watergedragen verf 
steeds voor een verf borstel met  
synthetische haren. 
Wat de vorm van je borstel betreft, 
onthoud zeker volgende 3 toppers:  
de blokkwast waarmee je grote 
opper vlakken met veel structuur 
schildert. De platte kwast, onze all
rounder, voor trappen, deuren en 
hoeken. En de ronde kwast, voor het 
fijnere lakwerk zoals deurlijsten en 
ramen.
Tot slot heb je nog de “rare kwasten” 
onder de borstels: het penseel om te 
finetunen en te retoucheren en de 
radioatorkwast waarmee je makkelijk 
achter radiatoren schildert. 

BLAUWE PUNT ROL // VOOR 

UNIVERSEEL GEBRUIK
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BOSS OREL MIX 239 //

OM TE OLIËN, VERNISSEN 

OF TE BEITSEN

AQUA MASTER 355 // 

VERFKWAST VOOR 

WATERGEDRAGEN 

VERVEN OF LAKKEN

DIAMOND CLASSIC // RONDE LAKKWAST VOOR KWALITEITSVERF

ANZA PLATINUM PRO // DRIEHOEKIGE 

PENSEEL VOOR UITERSTE PRECISIE

PLATINUM AQUA // VOOR 

HET SCHILDEREN VAN 

WATERGEDRAGEN LAKKEN

PLATINUM AQUA ROND // VOOR HET SCHILDEREN 

VAN WATERGEDRAGEN LAKKEN

STORCH PERFECTFINISH // VOOR PRECISIE-WERK

ANZA TITANIUM // LAKKWAST VOOR 

SOLVENTGEDRAGEN VERVEN

AQUA MASTER PLAT // VERFKWAST VOOR 

WATERGEDRAGEN VERVEN OF LAKKEN

STORCH MICROVEZEL // KWALITEITSROL, 

MAKKELIJK UITWASBAAR

ANZA ELITE ROL // PERFECT 

VOOR HET AANBRENGEN VAN 

PLUISVRIJ LAKWERK

Weetje 
Nieuwe rollen hebben altijd last van 

lichte “haaruitval”. Geen paniek. 
Los zit tende haartjes kan je makkelijk 
verwijderen met plakband of door 

je rol even over schuurpapier te 
wrijven. Ready to roll!

ANZA PLATINUM MICMEX //

TOPKWALITEITSROL
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CREËER EEN UNIEKE SFEER 
MET INDIRECT LICHT
Onze indirecte lichtprofielen zijn een eenvoudige oplossing om een 
unieke sfeer te creëren. Of het nu gaat om uw huis, uw werkplaats 
of voor de horeca.
Vind het dichtsbijzijnde verkooppunt en meer informatie over onze 
producten op onze website.
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#coloradiy
gevonden op Instagram

 liesellove.be Hier is ie dan: ons knalgele klimrek. 
 Met verf van @colora_de_verfwinkel

#coloradiy

 evy_saerens En toen hadden we een 
geschilderde hal . #rozeisaltijdeengoedidee 
#coloradiy

 dezusjes_debroertjes Touch of pink. #coloradiy

 alice.d.h f f r i d a y - big girl = big bed 

 corinne.miya Bittersweet Orange #renovation 
#peintureterracotta #coloradiy

 @petit_em_bxl Première petite mignonnerie 
que j'accroche sur ce joli mur fraîchement peint 
#colora #bedroommakeover

 sarahdominguez.be Nieuw leven voor mijn oma 
haar oude eetkamerstoel  #makeoverchair 
#coloradiy

 graaf_gent Waking up with some rays of 
sunlight in our Margriet room  photo credits to 
Thomas Rouckhout. #belgiandesign #coloradiy

.

 misizk De schilderwerken zijn al een maand 
achter de rug, maar ik blijf maar spullen 
 verplaatsen.  #renovation #colorfulinterior

 Volg & tag ons @colora_de_verfwinkel

Post je 

project met 

#coloradiy. 

Wie weet sta jij 

in het volgende 

magazine! 
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Kom langs bij een colora in je 
buurt en geef je huis de volle laag.

“
In jouw winkel
ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, 
Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Kontich, 
Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem.
HENEGOUWEN: Mons, Tournai.
LIMBURG: Bree, Genk, Houthalen,  
Lommel, Tongeren. 
LUIK: Herstal, Huy.  
NAMEN: Namur.  
OOST-VLAANDEREN: Aalst, Beveren, 
Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent 
(Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, 
Ronse, 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.

In de e-shop 
WWW.COLORA.EU

Contact
mail: info@colora.be
bel 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- filmpjes om 
thuis zelf aan de slag te gaan.

NOG MEER TIPS EN INSPIRATIE 
VIND JE OP ONZE BLOG EN 
SOCIAL-MEDIAPAGINA’S.

      
Altijd welkom voor 
een pot verf en een 

woordje uitleg.
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