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VERFTIPS: It’s all in the details • INSPIRATIE: Natuurlijke sfeer in huis • 3X ANDERS: Slaapkamer als boetiekhotel 

DURF DROMEN 
KLEURRIJKE 

TOTAALRENOVATIE

TRENDS 2021
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colora-magazine is een uitgave van BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie. 
Content & coördinatie: Laura Van Himbeeck (info@colora.be) Art direction: Jana Van De Ginste Vormgeving: illustra'lies &  
Jana Van De Ginste Illustraties: Jana Van De Ginste Copy: Davy Debel, Laura Willems, Elise Vanhecke, Klaar Wauters,  
Laura Van Himbeeck Fotografie: Dena Huys, Stefanie Faveere, Visuals For Brands, Lenzer Vertaling: Michel De Schauwers  
Drukkerij: GBL Printmanagement Werkten mee aan dit nummer: Bjorn Meyhui, Eric Appelmans, Jan Degezelle, Charlotte Maes, 
Ingrid Willaert VU: Karen Ongena
 

BOSS paints nv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke wijzigingen, veranderingen en/of kleurverschillen 

aan de in deze uitgave besproken producten, kleuren, diensten of prijzen. Kleuren in print kunnen afwijken 

van de oorspronkelijke verfkleur. Ga langs in de colora-winkel om een kleurecht staal te bekijken. 

De vermelde prijzen zijn berekend op basis van 10L verpakking WIT. 

Overname, zelfs gedeeltelijk, van de illustraties, creaties en gepubliceerde artikels uit dit magazine is 

verboden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
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Wat als één kleurenpalet meer zegt dan duizend woorden? Meet the colora-team!  
Wij stelden een kleurenpalet samen dat ons op het lijf geschreven is. En wij hopen van jou 

hetzelfde! Want meer dan ooit snakken we naar kleur. Naar tinten die doen dromen van 
 vrijheid en een betere wereld. Van tripjes zonder zorgen. Goesting om te verven? Zin in kleur? 

Blader door dit frisse magazine en kies een kleur uit de nieuwe trendcollectie 2021 
die perfect bij jou, jouw (t)huis en je volgende verfklus past! 

Wij brengen kleur!

Pastel & sharp pencils

LAURA CHARLOTTE

/ PAARS
/ LOKALE KOFFIEBAR 
/ NEVER NOT HUNGRY

Rainbow lattes
/ GEEL
/ DIY’S 
/ MOOI WEER

/ BLAUW
/ ZEE 
/ MUZIEK

Seaside soul

ERIC

/ PEACH
/ NAALD EN DRAAD
/ 3 DOCHTERS

Kimono’s & 
 thee op zondag

JANA

/ GROEN
/ WANDELEN
/ TRAPPIST

La route verte

JAN

/ ORANJE
/ VRIENDEN EN FAMILIE
/ LEKKER DRANKJE

Meet me at the bar

BJORN
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Tekst Laura Willems – Foto’s Dena Huys – www.denahuys.com 

Modefotografe en creatieve 
duizendpoot Dena Huys kocht in 
april 2018 haar eerste woning aan de 
rand van Antwerpen. Twee jaar, een 
totaalrenovatie en een baby later 
voelt ze zich er meer dan thuis.

 voor

Durf dromen
kleurrijke totaalrenovatie

Droomhuis gezocht én gevonden
“Ik woon samen met mijn vriend Mathias 
en ons zoontje Cas in Berchem. We 
zochten een woning met een mini-
male oppervlakte van 200m2 en hoge 
 plafonds voor het uitbouwen van 
een foto studio. Zo’n huis hebben we 
gevonden! Al was de woning wel toe aan 
een totaalrenovatie … Hoewel we geen 
ervaring hadden, deden we alles zelf. 
In totaal hebben we er twee jaar over 
gedaan om alle kamers te vernieuwen.”

Prioriteiten bepalen
“We zijn met de renovatie gestart terwijl 
we er al woonden, en dan is het geen 
goed idee om in verschillende kamers 

tegelij kertijd te werken. Daarom heb-
ben we een renovatieplan en -volgorde 
opgesteld, en elke kamer geschilderd 
voor we aan de volgende begonnen.” 
De kamervolgorde hing af van een paar 
factoren: tijd, budget en noodzakelijk-
heid van de ruimte. Zo zijn ze gestart 
met de fotostudio, omdat Dena deze 
ruimte nodig had voor haar werk. Na 
de woonkamer en de keuken waren de 
slaapkamer, badkamer en kinderkamer 
aan de beurt. “Die laatste drie heeft 
Mathias vrijwel volledig zelf gedaan 
omdat ik intussen zwanger was van onze 
zoon. Ik hield me vooral bezig met de 
stijl- en kleurkeuzes, stond erbij en gaf 
raad (lacht)!”

   Voor Dena was Pinterest een handig platform om haar stijl te  
 bepalen. Ook de muurschildering vond ze er en voor elke ruimte  
 heeft ze een apart Pinterest-bord.
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Tip 1 
Fan van strak en modern? Schilder deur, plint en deurlijst in 
dezelfde kleur als de muur. Het geeft zoveel meer rust en deze 
afwerking zal de ruimte ook optisch vergroten. Probeer het 
bijvoorbeeld eens in een hal met veel deuren. De inkom ademt 
rust uit, en alle aandacht gaat nu naar de trap of de  wandlampen 
die je net kocht. 

Tip 2 
Plinten in dezelfde kleur als de muur zullen de ruimte ook op
tisch verhogen. Opnieuw dus veel meer ruimtegevoel in huis. 
Schilder je de plinten in dezelfde kleur als de vloer, dan krijg je 
het omgekeerde effect. 

It’s all in the details 
Helemaal af(gewerkt)!

Tekst Elise Vanhecke 

Wauw, wat zie jij er goed uit! Je verhoogt je kans op 
complimentjes als het plaatje klopt. Tot in de details. 
Als je nieuwe outfit past én je haar goed zit. En dat is 
thuis niet anders. Geef ook je huis de afwerking dat 
het  verdient. Maak je verfklus af. Tot in de details. Met 
een trendy aanpak en een tot in de puntjes afgewerkte 
muur zal je alleen maar complimentjes oogsten. 

Kathleen 
colora coach 

gent-sint-denijs-westrem

colora coach Kathleen geeft 5 verrassend eenvoudige tips 
voor een strakke en trendy afwerking

Tip 3 
Knap, een accentwand als eyecather in de ruimte! Hier verf je 
de plinten, deur en deurstijl beter ook mee met de kleur van de 
wand. Zo krijg je in no time een strak geheel.

Tip 5 
Logge radiatoren die al lang een doorn in het oog zijn, werk je 
makkelijk weg. Schilder ze zo onopvallend mogelijk in dezelfde 
kleur als de muur waartegen de radiator hangt, en ze verdwij
nen volledig naar de achtergrond. Nieuwe sierradiatoren of 
authentieke stijlvolle laat je dan weer knallen in een kleur die 
perfect combineert met jouw interieur. Of probeer een donkere 
tint off-black bijvoorbeeld. Dat oogt opvallend chic. 

Tekst Elise Vanhecke 

EXTRA KIT-TIP! 

Te slordige scheidings lijnen? Voor 

een perfecte en rechte afwerking 

ga je kitten tussen primer en eind

laag. Leg een dun laagje Bostokit 

op de scheidingslijn en wrijf het 

open met een natgemaakte vinger. 

Geen nattevingerwerk maar knap 

schilderwerk, tot in de details!

Tip 4 
Ook leidingen zien we liever niet hangen als we tot rust willen 
komen thuis. Verf ze in dezelfde kleur als de muur en het lijkt 
bijna of ze er nooit zijn geweest. Zo kan alle aandacht naar jouw 
perfect afgewerkte muur gaan.
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De bakstenen 
werden geschilderd 

met Pastime, 
ideaal om kleine 
oneffenheden in 

de ondergrond te 
verdoezelen.
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Trendcollectie 2021

Tekst Klaar Wauters – Foto’s Visuals for Brands 

Het jaar 2020 zal zonder twijfel in de  
geschiedenisboeken belanden, toch kleurt  
onze nieuwe trendcollectie voor 2021  
allesbehalve somber. Dé rode draad?  
Rust, natuurlijke schoonheid, warmte,  
duurzaamheid en een vleugje energie.

Welke kleuren, combinaties en accenten halen we de komende 
maanden in huis? Onze kleurexperts volgen elk jaar de trends 
en voorspellingen, en stellen op basis daarvan een collectie 
nieuwe tinten samen. Dit turbulente jaar zorgde voor heel 
wat donkere wolken, toch resulteerde dit absoluut niet in een 
sombere kleurenmix: Circle of Life is een indrukwekkende 
collectie van maar liefst 40 trendkleuren die licht, rustgevend, 
warm en opbeurend ogen.

Op de volgende pagina’s tonen we hoe je met 
dit fascinerend kleurenpalet aan de slag kan.  

WE M187
BOTANICAL 

GREEN

WE M178
MIXED 
BEIGE
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Altijd welkom voor 
een pot verf en een 

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

Verder lezen?
Vraag nu je gratis 
colora magazine aan 
en ontvang een 
exemplaar bij jou thuis.

“

Ja,
ik wil het 
magazine!

48 pagina’s tips en inspiratie


