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Kleuren die hét maken
Vind je ook dat mensen er plots zoveel beter uitzien als ze de goeie kleuren dragen?
Ze gaan er automatisch van stralen, en
lijken perfect in hun vel te zitten. Dát en
een goeie snit die perfect past bij hun leeftijd en situatie maken een look compleet.
Dat is nu precies wat kleuren voor je huis
kunnen doen. Je zal die muur maar zijn in
een foute kleur en met een onflatterende
lichtinval. Uit sommige ruimtes wil je
meteen weer weg, alle goede bedoelingen
van de inrichters ten spijt. Bij andere
interieurs krijg je meteen een wauwgevoel en weet je dat het goed zit.
We hebben er weer heel wat in dit magazine: huizen en kamers die hét hebben.
Waar je meteen wil aanschuiven aan
tafel, een bad wilt nemen of zelfs overnachten. Kamers die meegroeien met je
kinderen. Minder evident dan het lijkt.
Want wat doe je met een tiener die de
schreeuwerige (sorry!) kleuren van zijn favoriete voetbalclub op de muur wil, in een
huis dat voor de rest fris Scandinavisch
aandoet. Hopelijk weet de colora coach
daar raad mee!
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BINNENKIJKEN BIJ ...
colora kleuradviseur Sandra De Bever
De warm ingerichte woning van colora kleuradviseur Sandra De Bever past helemaal
bij haar sociale persoonlijkheid. Behalve de drie zonen die er wonen of binnenspringen
als ze zin hebben, is het er een komen en gaan van familie en vrienden.

COLOFON: colora magazine is het magazine van BOSS paints nv · Jaargang 2015, nr. 42 · Verantwoordelijk uitgever Koen Leicher · Redactieadres BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81,
B-8791 Waregem, T +32 56 738 200 · Alle briefwisseling m.b.t. colora magazine of de daarin behandelde onderwerpen stuur je naar bovenstaand adres · Overname uit colora magazine
is alleen geoorloofd na schriftelijk akkoord van de uitgever · Samenstelling: Griet Slos · Redactie, vormgeving en productie: The Fat Lady, Kleindokkaai 17, 9000 Gent, T +32 9 266 14 28,
www.thefatlady.be · Copyright fotografie: BOSS Paints, David Samyn, Pat Verbruggen · Styling: Huguette D'styling · Materiaal: Maisons du Monde, Zara Home, Slots Décoration, HUS

TEKST: EVA HUGAERTS • FOTOGRAFIE: DAVID SAMYN
MET DANK AAN: MAISONS DU MONDE, GERO WONEN LIER

Kortrijk, Gero Wonen Lier, Soldeur Kortrijk, Piet Moodshop Gent · BOSS paints is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke wijzigingen, veranderingen en/of kleurverschillen aan de in
deze uitgave besproken producten, diensten of prijzen.
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Sandra De Bever
‘Het is hier elke dag opendeurdag’,
bekent Sandra lachend. ‘Mijn favoriete
plek is dan ook de landelijk ingerichte
keuken waar we gezellig koffieklets
doen. Een fijne plek dankzij de grote
ramen met zicht op de tuin.’
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Kleur met
accessoires

WE M03

Het neutrale kleurenpalet aan de
muur wordt doorbroken door gekleurde accessoires. ‘Ik verplaats
ook regelmatig de meubels om een
andere sfeer te creëren. Meestal vinden mijn aanpassingen plaats tijdens
het poetsen, dan speel ik wat met
accessoires of haal ik andere uit mijn
bergplaats in de kelder. Daar houd ik
de spullen bij die ik mooi vind, en af
en toe duiken ze opnieuw op in mijn
interieur. Ik heb niet graag dat het vol
staat. Rust in mijn huis staat voor mij
gelijk aan rust in mijn hoofd.’

S

andra’s rijwoning dateert uit het midden van
de vorige eeuw. ‘Samen met mijn vader heb
ik de woning helemaal verbouwd. Er werd ook
een stuk bijgebouwd, waar nu de keuken is.Van zodra
ik binnen stapte, zag ik het eindresultaat voor mij.’
Sandra volgde al van kleins af tekenles, studeerde later
plastische kunsten en werkt nu 8 jaar bij colora ieper.
‘Dat creatieve trekt me ook zo aan in mijn job. Elk huis
is anders. Ik durf zelfs advies te geven over de plaatsing van de meubels (lacht).’

NR 1, ZUIVER WIT

WE Y43

Wit als lievelingskleur
De kleurkeuze bij Sandra was snel beslist. Ze paste
dezelfde tactiek toe als bij klanten waar ze kleuradvies
geeft. ‘Als ik binnenkom in een huis, doe ik alsof het van
mij is – uiteraard hou ik wel rekening met de wensen
van de klanten! – en stel ik me de vraag wat ik zou
doen als ik daar zou wonen. Bij mij was het antwoord:
wit wordt de basis. Het is al lang mijn lievelingskleur.
En met wit bedoel ik echt wit, geen off white of andere
tint van wit.Het geeft mij een gevoel van geluk en
vakantie omdat het zoveel licht in huis brengt.’
‘Overal wit schilderen zou een te steriele sfeer creëren,
dus heb ik in de hal gekozen voor een wit vliesbehang
van Eiffinger. Voor extra structuur heb ik het plafond
mee behangen.’ Ook elders in huis, zoals in de keuken,
wordt de witte basiskleur onderbroken door de rustige
tinten die Sandra zo graag ziet.
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Ook de donkerbruin geschilderde vloerplanken in de slaapkamers van Sandra en van
zoon Axl (10 jaar) kregen een make-over in het
wit. ‘Vooraf heb ik ook de groeven ‘opengekrabd’ om ze duidelijk zichtbaar te maken.
Daarna heb ik ze geschilderd.’

NR 1, ZUIVER WIT

WE M22

TC 63

Van 5 tot 15 jaar
De slaapkamer van Axl past niet binnen de
lijntjes van het dominerende kleurenpalet.
Daar koos Sandra voor een groen retrobehang, in combinatie met paars geschilderde
meubels. Een muur werd afgewerkt met ruwe
planken en wit gebeitst. ‘Om de houtstructuur
te blijven zien heb ik de witte verf aangelengd
met water, zo krijg je ook een landelijk effect.
Op het groene behang was ik direct smoorverliefd en ik vond paars – waar ik een zwak voor
heb – er wel bij passen. Axls bed en kastjes die
ik op de kop had getikt in de kringwinkel heb ik
in die kleur herschilderd om er één geheel van
te maken. Ik vind zijn kamer de mooiste kamer
van het hele huis, en hij geeft me gelijk (lacht).
De combinatie van kleur en rust spreekt me
enorm aan. Ik wilde een jeugdige kamer,
geschikt van 5 tot 15 jaar, en daarin ben ik
geslaagd, vind ik zelf.’

3X
EEN NIEUWE LOOK
VOOR JE KRINGWINKELVONDST
Recycleren, upcyclen, meubels doorgeven of ruilen ...
Duurzaam omgaan met tweedehands spullen is geen voorbijgaande
hype. Ook bij colora roeselare krijgen ze veel vragen over
mogelijke technieken om oudere meubeltjes een nieuw leven te
geven. Lees hier meer over drie populaire oplossingen.
TEKST: EVA HUGAERTS • FOTOGRAFIE: BOSS PAINTS
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Uitbater Hans Heyerick: ‘Voor we een
techniek aanraden bekijken we uit welk hout
het meubel is gemaakt en in welke staat het
zich bevindt. We polsen wat voor een look
de klant voor ogen heeft, willen ze dekkend

of niet dekkend verven, patinerend of met
krijtverf, er zijn tal van mogelijkheden. De
keuze van techniek hangt dan vooral af van
hoeveel werk je erin wil steken. Kies je voor
olie als afwerking, dan moet je eerst alles

weghalen van verf. Terwijl de streepverftechniek een aanrader is als je geen zin
hebt in het afbijten van oude verflagen. Met
deze eenvoudige technieken kan iedereen
aan de slag.’
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1. Deze techniek is
enkel geschikt voor
onbehandeld hout.
Verwijder vooraf
eventuele kleur of
vernislagen door bv.
grondig te schuren of af
te bijten met een afbijtmiddel.

1. Ontvet het meubel
met Formule MC
neutral en spoel na
met water. Maak
droog met een
vod en schuur de
aanwezige kleur- of
vernislagen op met
schuurpapier korrel
180. Ontstof.

2. Verwijder de
afgebeten lagen en
spoel grondig na met
white spirit.

2. Breng een grondlaag Omniprim aan
met een borstel of
rol en laat drogen.

3. Laat drogen en
schuur daarna effen.

3. Goed opschuren
en ontstoffen.

4. Gebruik eerst
grof en dan fijner
schuurpapier.

4. Breng een laag
streepverf aan met
een platte borstel
en/of rol.

5. Plak niet te
schilderen delen af.
6. Meng een deel verf
met evenveel white spirit
in een maatbeker.

5. Terwijl de verf nog
nat is, behandelen
met een Tampico
borstel om een nog
meer uitgesproken
streepeffect te
bekomen.

7. Schilder de verdunde
verf met een platte
kwast over het oppervlak
en verdeel goed. Laat de
verf drogen.

6. Werk af met
Colorfinish. Werk in
de richting van de
borstelstrepen voor
een schaduweffect;
in tegenovergestelde
richting voor een
textiel effect.
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8. Breng enkele leuke
accenten aan met de
stickers uit de WALL art
collectie.
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Doorschuurtechniek

PRODUCT IN DE KIJKER

voor

STAP
VOOR
STAP

PLAFONDS
MET EEN EXTRAATJE

1. Verwijder niet te schilderen delen of plak ze af.
Ontvet het meubel met
Formule MC neutral en
spoel na met water.

Je plafond ziet er goed uit. Toch lijkt het nog niet
helemaal af. Onze gevarieerde afwerkmogelijkheden bieden dé oplossing!

2. Schuur de aanwezige
kleur- of vernislagen op
met schuurpapier korrel
180 en ontstof.

TEKST: THE FAT LADY • FOTOGRAFIE: ORAC & NMC

3. Plak het bovenste
blad af. Breng de aangekleurde grondlaag aan
met een kwast en laat
drogen. Schilder het blad
niet mee!
4. Schuur de verf lichtjes
door op de lijstjes en
gedeeltes die uitsteken.
5. Ontstof. Breng de
tweede laag aan.
Verwijder de tape en
laat drogen.

Van klassieke moulures over hippe indirecte ledverlichting in sierlijsten tot discrete gordijnrails,
bij colora weten ze hoe je een perfect afgewerkt
plafond kunt creëren. In de stijl die past bij de
rest van je interieur.

Andere succesnummers zijn de gemakkelijk aan
te brengen plafondmoulures (3) en kroonlijsten
die je plafond extra cachet geven. Designer Ulf
Moritz ontwierp voor Orac (4) de elegante en
organische Lily-reeks in het gamma plafonddecoratie.

Nieuw dit jaar zijn onder andere indirecte ledverlichtingsproducten Antonio (1) en gordijnprofielen (2) in verschillende stijlen (van strak modern
tot stijlvol klassiek).
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Lambriseringen (5) geven niet alleen aan landelijk ingerichte woningen een gezellige touch, ze
passen ook in moderne interieurs.
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6. Plak af om het bovenblad te schilderen.
Schilder het bovenblad
met krasvaste lak.
Laat drogen en schuur
lichtjes op.
7. Ontstof. Breng de
tweede laag aan.
Verwijder de tape en
laat drogen.
* Haal meer uit je tweedehandsvondst! Meer technieken ontdek je op
colora.be/nl-BE/ideeen/ideeen-per-kamer/meubeltjes.
* Zelf aan de slag? Doe mee aan een workshop ‘Meubels pimpen’.
De kalender vind je onder 'workshops' op colora.eu.
* Op de colora Pinterest pagina staat ook een inspirerende ‘upcycling’ map.
24
10

© Orac

© Orac

Waar vind ik deze producten?
Het volledige gamma kan je ontdekken in
de colora-winkel, waar onze adviseurs
klaarstaan om de mogelijkheden samen
met jou te bekijken.
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Er mag geleefd worden in de kleurrijke, open kamer. ‘Alles van meubels
is tweedehands: een mix van gepimpte
kringwinkelvondsten zoals het gele
ladenkastje met stukken die ik online, op
rommelmarkten of bij vrienden en familie vond. Ik geef er een eigen draai aan,
zoals de lamp die eigenlijk een vogelkooi
is. Die frisse Scandinavische vintage stijl
vind je overal in huis terug.’

Op het ritme van de kinderen

SLIMME

TRANSFORMATIES
VAN 0 JAAR TOT 20+
Het nestgevoel bij aanstaande mama’s
zendt vaak de boodschap ‘nieuw, nieuw
nieuw!’ uit. In de babykamer moét alles
nieuw zijn, op maat van je kindje. Mooi en
schattig, maar daar hangt een behoorlijk
prijskaartje aan vast. Kleine baby’s
worden ook groot, en wat dan?

WE Y37

Tip

WE M72

BERKENBOOM:
maat large
We are colour WALL art
stickercollectie,
thema Live&style

kan
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e
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TEKST: THE FAT LADY • FOTOGRAFIE: STUDIO 37
MET DANK AAN: HUS UIT KORTRIJK, GERO WONEN LIER, SOLDEUR KORTRIJK

N

a enkele jaren zijn de kinderen de babykamer ontgroeid
en is het tijd voor een kinderkamer, die een paar jaar later
opnieuw moet worden omgevormd naar een tienerkamer.
Of kleine broer of zus krijgen gezelschap en moeten hun kamer delen.
Die aanpassingen moeten niet duur zijn, met enkele kleine ingrepen
kan je al veel resultaat boeken.

0+

KLEUTER KRIJGT BABYZUSJE

Daar kijkt George (3) heel erg naar uit. Dat hij ook zijn
kamer zal moeten delen met zuslief, vindt hij helemaal niet
erg. Integendeel! Mama Eveline (30): ‘George weet dat hij zijn kleerkast
moet afgeven maar hij krijgt een nieuwe kast én een groot bed. Dat bed
vindt hij zelf het leukst. Zijn babybedje staat klaar voor zijn zusje.’

12

De ruime kamer zal de komende jaren het slaap- en speelterrein
worden van broer en zus. ‘Als ze groter worden, verhuizen wij naar
de zolder en wordt de eerste verdieping hun domein. Toen we
Georges kamer inrichtten, wisten we al dat er op termijn een tweede
kindje bij zou komen. Onze keuzes van kleur en inrichting hebben
we daar van in het begin op afgesteld. Twee muren schilderden we
blauw, de andere twee muren werden behangen met een ruitjespapier. Zo krijgt elk kind een verschillend aangeklede hoek die hun
eigen karaktertje benadrukt.’ Met de geboorte in zicht, werd George
zijn ‘hoek’ meer afgebakend door zijn bed te draaien.
Verder verhuisden de archief- en kleerkast van papa naar het
bureau. De berkenboomsticker uit de WALL art collectie zorgt
voor een subtiele afbakening.

voor

13

SLIMME TRANSFORMATIES

SLIMME TRANSFORMATIES

voor

WE Y63

WE Y61

10+

KINDERKAMER
WORDT
TIENERKAMER

Al zo lang als Elise (11) zich kan herinneren, had
ze een roze kamer. Op haar elfde wilde ze eindelijk iets anders. ‘Ik vond roze niet meer zo mooi.’
Het eindresultaat mag er zijn: een toffe, frisse
tienerkamer waar ze helemaal zichzelf kan zijn.
De combinatie van fris groen met wit werkt perfect. Overal in de kamer bots je op leuke speelse
accenten die passen bij haar leeftijd en nog enkele jaren mee kunnen. Aan haar bed waakt een
nijlpaard, in stickervorm dan wel. ‘Het is mijn
lievelingsdier dus was de keuze snel gemaakt’,
vertelt ze. ‘Ook groen is mijn lievelingskleur.’
Papa Frank: ‘We wilden al langer samen met
Elise haar kamer veranderen, maar we hebben
gewacht tot ze een ‘stabiele’ lievelingskleur
had, want in het begin veranderde die nog
regelmatig.’
De transformatie met vroeger is groot, maar
het werk viel mee. Frank: ‘We hebben de roze
accentmuur overschilderd met één laag primer
en twee lagen verf, de witte muren zagen er
nog goed uit en kregen één afwerkingslaag; de
witte meubeltjes waren er al. Het idee voor de
schommel als nachtkastje had mijn echtgenote
online gezien, Elise heeft de sticker gekozen.’
Als een echte tiener brengt Elise veel tijd door
op haar kamer, weg van zus Marie (14) en broer
Jules (7). ‘Ik teken en lees graag.’ Broer Jules
corrigeert: ‘Ze speelt veel op haar gsm en op
de tablet!’

14

NIJLPAARD: WALL Mania stickercollectie. Ontdek de nieuwe collectie op de bijlage en op
www.colora.eu/shop/muurstickers.
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TWEE STUDENTES,
TWEE STIJLEN

Het ‘kot’ is vaak de eerste eigen stek weg
van huis. Voor veel jongeren een uitgelezen
moment om hun eigen unieke plekje te
creëren. Ook Amélie (20) en Charlotte
(22) kregen carte blanche bij het inrichten
van hun studentenkamer. Mama Ann,
uitbaatster van colora ronse, hield een
kleurverantwoord oogje in het zeil.

TC 62

WE Y48
WE M14

WE M07

De kamers tonen twee verschillende
karakters. Amélie studeert kinesitherapie
en houdt van een strak, duidelijk gestructureerd interieur. Charlotte studeert rechten
en houdt van gezelligheid. Mama Ann:
‘Amélie koos voor de kleurencombinatie wit
en marineblauw, bij Charlotte schilderden
we een muur in warm cuberdonpaars, kreeg
een muur een accentbehang met brieven
en schilderden we de andere muren in een
linnenachtig beige. Ze had zelf het behang
gezien en van daaruit hebben we de rest van
het kleurenpalet samengesteld.’
Hart voor blauw
Amélie: ‘Ik hield al lang van de kleurencombinatie wit en blauw – dat zie je ook aan
mijn kleding! – en was blij dat ik eindelijk
mijn droomkamer kon realiseren. Het
idee van het accentkleur oranje komt van
mama, om de kamer wat warmer te maken.
Ik had al het hele plaatje in mijn hoofd, ook
voor de indeling. Het leukst aan de hele
renovatie was het moment dat de meubels
werden geplaatst. Dan zag ik mijn visie tot
leven komen.’
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Fan van cosy hoekjes
‘Het behangpapier met de handgeschreven
brieven sprak me direct aan, want ik heb een
voorliefde voor het rustieke, traditionele en
het authentieke’, aldus Charlotte. ‘Ook het
cuberdonpaars zie ik heel graag, misschien wel
omdat ik de snoepjes zo graag lust (lacht).’ Het
behang en accentkleur werd gecombineerd met
een zacht beige. Zo kreeg Charlotte de gezellige
en warme kamer die ze wilde. Fluogroene accenten zoals de vloermatten en een beeldje van
een mopshondje – ‘thuis hebben we ook zo’n
hondje’ – geven de kamer een dosis pit.
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Trend van het jaar

DE MODERNE
SEVENTIES!
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PERFECTE LIJNEN SCHILDEREN
Iedereen die al eens heeft geschilderd, heeft het meegemaakt. Je verwijdert net iets te snel
of net te laat de afplaktape, met alle gevolgen van dien: verfvlekken of verf die wordt meegetrokken. Met slordige lijnen als resultaat. Zeker bij gekleurde muren valt dit op.
Bekijk het filmpje 'Aflijnen tussen twee kleuren' op www.colora.eu/nl.BE/advies/stapvoor-stap.

In ons collectief geheugen kleuren de jaren 70 oranje en bruin, gehuld in
suède en olifantenpijpen. Warme, aardse tinten die perfect passen bij de
komende koude maanden. Anno 2015 kregen de seventies een moderne
update, een niet te missen trend dit najaar.
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DIT IS BELGISCH

HIP RETROBEHANG BIJ COLORA

In de colora-winkels kan je als particulier of als professional terecht voor deskundig technisch
en kleuradvies, inspirerende ideeën en de kwaliteitsproducten van BOSS paints, de Belgische
verfspecialist met West-Vlaamse roots. BOSS paints is 100% 'made in Belgium'. Alle hoogkwalitatieve producten worden hier ontwikkeld en geproduceerd en verspreid naar zowel de
groothandel als de retailer.

Ook de We are colour-collectie 2015 van
colora combineert verf met vliesbehang
met een moderne seventies knipoog.
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WARME METALLICS
De seventies zijn ook het decennium van
de opvallende staande lampen. Deze
staande lamp van Bloomingville vormt een
understated eerbetoon aan de jaren 70.
De afwerking in koper sluit helemaal aan bij
die andere trend van metallic kleuren als
koper, chroom, goud, zilver en brons.

GESPOT
door colora

3
LUIEREN IN STIJL
Zitzakken en zitkuilen waren je van het in
de seventies. Ook in de zetelontwerpen
van toen kan je helemaal wegzakken. Een
seventies klassieker die tot vandaag regelmatig een update krijgt, is de Togo sofa van
Ligne Roset.

WE ME13

SPELEN MET DE WE ARE COLOUR COLLECTIE 2015

4
STREELZACHT DE WINTER IN
Seventies materialen als fluweel en
(nep)bont werden veel gespot op de
catwalks in Parijs. Ontwerper Dries Van
Noten slaagt er met zijn vrouwencollectie
voor deze winter in om deze materialen
een prachtige update te geven. Chloé
combineert deze winter ook verschillende
seventies klassiekers als patchwork,
broeken met wijde pijpen, cameljassen in
zachte bruintinten. Bruin is helemaal terug
als trendkleur.
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Dat het najaar en de winter niet gelijk hoeven te staan aan donkere tinten merkten we op de catwalks en toonaangevende designbeurzen. Speelse snoepjeskleuren vormen een ideaal tegengewicht voor de donkere maanden. Alle trendy
'herfstkleuren' vind je in de We are colour-collectie 2015 van colora. Van frivole
pastels over uitbundige kleuren tot zachte tinten.
De We are colour-collectie ontdek je op www.colora.eu.
foto © Studio Woot Woot
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BADKAMERS

Tegeltransformatie
Hoe je tegels kunt overschilderen ontdek je op
de blog van colora.eu
(met filmpje!)

1. LIKJE VERF
De dertig jaar oude badkamer
van Jan Buysens (26) in zijn
eerste eigen woning was
aan een grondige renovatie
toe. ‘Maar aangezien we een
nieuwe badkamer plannen in
de nog te bouwen aanbouw,
hadden we hier geen budget
voor uitgetrokken. In de
colora-winkel stelden ze ons
voor om de muren en de
ouderwetse tegels te herschilderen. En ik moet toegeven,
ik had nooit gedacht dat dit
zo’n verschil zou maken!’ De
badkamer ziet er netjes uit, en
de kleurcombinatie werkt hier
perfect. ‘Ik zou zelf nooit voor
oker kiezen’, geeft Jan toe,
‘maar we hebben de kleuradviseur carte blanche gegeven
en we zijn blij dat we voor
gedurfdere kleuren gegaan zijn.’

BADKAMERS
voor elk budget

WE Y40

WE Y08

Verfbudget

Twintigers die hun eerste woning gekocht hebben,
dertigers in volle renovatie en gezinsuitbreiding, veertigers
en vijftigers met wat meer financiële ademruimte ...
Met een beetje creativiteit en een portie lef ligt een
droombadkamer binnen ieders handbereik,
ongeacht het budget.

13M2 WANDTEGELS
OVERSCHILDEREN
•
•
•
•

materiaal: € 34,22
1L Omniprim plus: € 34,95
2.5L Bolatex (2 lagen): € 65,95
advies in de colora-winkel: € 0

€ 135,12
Renovatiebudget € 0

TEKST: TIMOTHY PUYPE • FOTOGRAFIE: STUDIO 37
MET DANK AAN: ZARA HOME, SLOTS DÉCORATION, VAN MARCKE INSPIRATIONS GENT
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BADKAMERS

'Ik wil dansen
in mijn badkamer!'

Tip

n op
choene
Geen s schilderde
ge
!
een wit
ervloer
badkam

NR 1, ZUIVER WIT

WE M72

TC 59

Goed gevonden: de wasmachine en
de droogkast zijn verborgen achter
de kastfronten.

2. RENOVATIE
De ruime fifties badkamer in de nieuwe
woning van Céline (29) en Philip (33) had
zijn beste tijd gehad. Met een beperkt budget
slaagden ze erin om in vier weekends van de
badkamer een hedendaagse relaxplek met
Scandinavische feel te maken.

voor

‘Om de kosten te drukken, hebben we zo
veel mogelijk zelf gedaan. Philip leerde op
YouTube hoe hij de elektriciteit en het sanitair kon vernieuwen (lacht). De complexe
afvoer van het bad heeft hem bloed, zweet en
tranen gekost. Zelf heb ik leren tegelen en dat
vind ik leuk’, vertelt Céline.
Creatieve Céline ontwierp de badkamerkasten door middel van een moodboard op
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TC 77

Pinterest. Een bevriend schrijnwerker zaagde
de planken op maat. ‘Vervolgens heb ik de
kasten vernist tegen het vocht en heeft de
schrijnwerker ze in elkaar gezet. Dat vernissen was een heel werk: drie lagen matte
vernis, met telkens voldoende droogtijd en
opschuren. Ik koos voor multiplex omdat het
niet veel kost en ik hou van de structuur.’
De lichte kleur van multiplex vormt een
harmonieus geheel met de lichte tinten van
de badkamer. De basiskleur is wit, aangevuld
met drie zachte accentkleuren. De vloer werd
ook in het wit geschilderd. ‘Door de vloer mee
te schilderen kon ik nog meer licht brengen in
de badkamer om ze ruimer te doen lijken.

Verfbudget
•
•
•
•
•
•

materiaal (borstels, rollen, verfbakjes,…): € 68,30
kasten: 3 lagen vernithane + accentkleurtjes: € 131,40
muren en plafond: isoleerlaag + 2 afwerklagen: € 226,70
houten vloer: 2 lagen epoxy vloerverf: € 98,60
radiator: € 26,60
advies in de colora-winkel: € 0

€ 551,2
Renovatiebudget
•
•
•
•

vernieuwen elektriciteit, verwijderen vals plafond
nieuw sanitair (bad, douche, kranen, lavabo)
multiplex voor de kasten
schrijnwerkerij

€ 3.500
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Verfbudget
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NR 1, ZUIVER WIT

Tijdloos en
gezellig

ik koop moeten kloppen in het plaatje.’
Ze is blij dat ze tot nu gewacht heeft om
de badkamer onder handen te nemen.
‘Smaken evolueren en vijftien jaar geleden
hield ik veel meer van brocante en tierlantijntjes. Terwijl we nu voor een tijdloze look
hebben gekozen, die lang mee kan. Dat is
ook de bedoeling, want dit is de badkamer
voor de rest van ons leven. Het moest
dus perfect zijn, daarom kozen we voor
maatwerk.’

• materiaal (borstel, rol, verfbakje, tape,…)
• muren en plafond (20m2)
• 1 laag Bisol: € 52,70
• 2 afwerklagen Bolatex: € 82,11
• advies in de colora-winkel: € 0

Renovatiebudget
•
•
•
•
•

€ 171,94

nieuw geïsoleerde muren
ingewerkte rolluikbakken
PU-gietvloer
kasten op maat
sanitair en afwerking Van Marcke Inspirations

€ 40.000

3. OP MAAT

Na 15 jaar waren Ben (45), Nathalie (42) en
hun twee tieners (12 en 14) uit hun badkamer
gegroeid. Op aanraden van de binnenhuisarchitect maakten ze van hun kleine badkamer en
van de speelkamer van hun kinderen één grote
familiebadkamer. Vandaag is het dé plek in huis
geworden om samen te komen als gezin. ‘Mijn
dochter brengt samen met haar vriendinnen
ùren door in de badkamer’, lacht Nathalie. ‘Ik
geniet er ’s morgens enorm van om er met mijn
kinderen bij te kletsen terwijl we ons klaarmaken.’
Zonder het advies van Mensura Interiors en de
samenwerking met de Van Marcke Inspirations
Showroom in Gent voor de keuze van de toestellen in het ontwerp, zou het er heel anders
uit gezien hebben. Nathalie: ‘We zouden er
nooit aan gedacht hebben om ons bad en wastafels midden in de ruimte te plaatsen. Op plan
zag dat er eerst raar uit, maar we vertrouwden
erop en het is super goed meegevallen.’
De badkamer ademt rust uit dankzij de witte
muren en de natuurlijke materialen. ‘De keitjes
zijn heel aangenaam om over te lopen.’
De aankleding houdt Nathalie ook erg sober,
met oog voor gezelligheid. ‘De accessoires die
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Deze ruime en lichte badkamer was een totaalproject van de binnenhuisarchitect van
Ben en Nathalie, in samenwerking met Van Marcke Inspirations Gent.
25

ACHTER DE SCHERMEN

ACHTER DE SCHERMEN

Saskia Vanderhaeghe (40), productmanager kleur
bij BOSS paints. ‘We laten ons inspireren door
trendboeken, stoffen, patronen en we gaan naar
de belangrijkste Europese vakbeurzen. Je kijkt
voortdurend rond, het is een deel van mijn natuur
geworden (lacht). Als we een collectie min of meer
af hebben, toetsen we ze aan onze focusgroep
kleur, met daarin ook colora-winkeluitbaters.’

‘Ik ben iemand die veel ruimte en licht nodig heeft,
dan is wit een voor de hand liggende keuze. Om
het wit te breken koos ik voor zwart. Het idee om
de nis in de keuken in het zwart te schilderen komt
van de architect. Maar dat vond ik te koel, daarom
heb ik het zwart doorgetrokken naar de hele muur.
Het is een bruinzwart dat zorgt voor een dosis
warmte. Tegelijk is het strak, waar ik heel erg van
hou. Het gebruik van neutrale kleuren heeft als
voordeel dat je eindeloos kan combineren met
allerlei interieurelementen. De kleuren in mijn interieur komen van accessoires. In de lente en zomer
kies ik voor lichte kleuren, in de herfst en winter
mag het wat knusser zijn.’

WE Y64

WE Y80

Behalve de kinderkamers trok ze de aanpak van
wit en zwart overal in huis door. ‘Harmonie in
huis vind ik heel belangrijk’, aldus Saskia. ‘Het
kleurgebruik moet kloppen, dus geen vergrijsde
tinten in de ene ruimte en felle kleuren elders. Kies
voor één basistint die je per ruimte in harmonie
kunt brengen met een kleur of behangpapier in dezelfde stijl.’ Kleur is voor haar heel belangrijk. ‘We
hebben één jaar geleefd in een niet-geschilderd
huis. Kleur is essentieel om van je huis een thuis te
maken merkte ik.’

Achter de schermen

KEUZE VOOR
LICHT & RUIMTE
Iemand wiens leven in het teken staat van kleur en
van wie het interieur opvalt door de hoofdkleuren wit
en zwart? Het lijkt vreemd, maar het plaatje klopt
helemaal bij colora productmanager kleur Saskia
Vanderhaeghe.
TEKST: WILLEM-JAN VAN EKERT • FOTOGRAFIE : PAT VERBRUGGEN
MET DANK AAN: PIET MOODSHOP GENT
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De trend van off-whites in combinatie met vergrijsde pastels gaat al enkele jaren mee, en dat ziet
Saskia niet meteen veranderen. ‘Ik merk op dat
vlak een verschil met vroeger: trendkleuren blijven
langer meegaan en worden daardoor tijdlozer.
Jaarlijks zie je wel enkele nieuwe accentkleuren
opduiken, maar duurzaamheid is nu ook belangrijk
geworden voor de consument bij de kleurkeuze.
We maken bewuster keuzes en voor langere
termijn. En dat vind ik een positieve trend.’

DE ZEN-COLLECTIE
Het gebruik van wit, in al zijn facetten, is vandaag hot. Saskia en haar team stelden in overleg met de uitbaters van de colora-winkels de nieuwe Zen-collectie
samen. De nieuwe collectie telt in totaal 141 kleuren en bestaat uit 60 off-whites,
62 off-greys en 19 off-blacks. Zowel warme als koude tinten, heldere als vergrijsde. Het aantal toont nog maar eens aan hoe belangrijk de juiste keuze van
basiskleur is in functie van de sfeer die je wilt creëren, eventueel in combinatie
met accentkleuren. De Zen-collectie is ontstaan op basis van de behoefte van
de uitbaters enerzijds en op vraag vanuit de consument. Ze wordt dit najaar
gelanceerd. Kom ze ontdekken in de colora-winkel!
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Perfect gedekt

Belgische kwaliteitsverf van colora herken je meteen aan het perfecte
resultaat en het gebruiksgemak. Onze verven bevatten immers
Premium Quality pigmenten die zorgen voor een extreme dekkracht.
Kom langs bij colora en geef je muren de volle laag!
www.colora.eu/perfect-gedekt

www.colora.eu

Hier vind je de
colora-winkel in
je buurt:

ANTWERPEN Boortmeerbeek, Bornem, Geel, Herentals, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem
HENEGOUWEN Mons, Tournai LIMBURG Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren LUIK Herstal, Huy, Verviers
NAMEN Namur (vanaf 9 oktober) OOST-VLAANDEREN Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg),
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem VLAAMS-BRABANT
Aarschot, Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse , 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 alle adressen en coördinaten: surf naar www.colora.eu of bel ons gratis nummer +32 (0) 800 95 673 (tijdens de kantooruren).

