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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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Kleur doet leven
Dena’s huis wordt gekenmerkt door 
kleur, al was dat niet het oorspronkelijke 
plan. “Door de redelijk onverwachte 
maar geslaagde combinatie van een 
donkergroene sofa en een vintage geel 
zeteltje, kregen we zin om meer kleur 
te integreren in onze woning. In de 
leefruimte voegden we wat speelsheid 
en vrolijkheid toe met een accentvlak 
in een terracotta-kleur Holy Terra, en 
omdat deze kleur ons zo aanstond 
hebben we varianten hiervan doorge-
trokken in ons hele huis.” Het kleurvlak 
werd geschilderd met Boss-one Mat, 
een matte primer en eindlaag - in één 
pot - voor het afwerken van plafonds en 
binnenmuren. Erg makkelijk en efficiënt 
door het één-potsysteem.

WE M156
NATURAL 
BLOSSOM

WE M139
CRAFTED 

PINK

WE M138
HOLY 

TERRA
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Een slijtvaste lakverf 
die ervoor zorgt dat 
wit mooi wit blijft.

 voor 

Krasvrije trap
Omdat de traphal redelijk donker is, 
besliste Dena al redelijk snel om de 
houten trap wit te schilderen. Omdat dit 
best een moeilijke klus is en ze niet wou 
dat de witte verf zou vergelen, ging ze 
eerst ten rade bij colora wilrijk. Persisto 
Satin Hydro in (no) More White bleek 
de beste oplossing; een lakverf met 
een lichte zijdeglans en hoge dekkracht 
die bijzonder goed bestand is tegen 
krassen, slijtage én vergeling. Als extra 
beschermende toplaag brachten ze de 
parketvernis Protect Mat aan, een slijt-
vaste matte vernis voor hout binnen.

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

7 / HERFST 2020

O
PG

EK
N

A
PT



Dubbele win 
In de kinderkamer koos Dena voor het 
Safari Bright-behang van het Belgische 
merk Roomblush, een print waar ze als 
een blok voor viel. “Toevallig kwamen de 
kleuren van de print heel goed overeen 
met het kleurenpalet van de rest van ons 
huis, dubbele win!” Dena koos bewust 
voor een behangpapier met grote maar 
rustige print, omdat de kinderkamer vrij 
klein is. 

Vraag raad bij een colora 
in je buurt voor een persoonlijk 

kleuradvies bij je thuis. 

Nog meer inspiratie vind je op:
www.colora.eu/inspiratiebeelden

Inspiratie voor jouw interieur? 

Durf dromen!
“Een tip voor mensen die twijfelen om een 
huis te kopen met werk aan: durf dromen 
én verder te kijken dan wat er al is. Een 
renovatie is perfect doenbaar als je uitkijkt 
naar een pand waarvan de basis al oké is. 
Wil je net zoals wij veel zelf doen, maak dan 
een checklist van wat jij belangrijk vindt. 
Een belangrijk punt voor ons was dat we 
er al in konden wonen. De basics zoals een 
douche, kitchenette, warm water en elektri-
citeit moesten dus al aanwezig zijn terwijl we 
renoveerden. Op die manier konden we onze 
planning makkelijk omgooien en tijd nemen 
om beslissingen te maken, zonder dat we 
onze verhuis moesten uitstellen.”

Behangpapier Roomblush  



WE M185
BLENDED 

GREEN

Vanaf € 8,12/rol 

Boss-one Mat
vanaf € 18,43/L

Boss Aqua Master PL1  
€ 5,55/stuk 

Ideaal voor een fijne afwerking 
met water gedragen verf.

Muuto Kink Vase Sand* 
€ 179/stuk 



Afplakken 
“Een goede voorbereiding is  
het halve werk”, aldus Dena 
over het aanbrengen van de 
muurschildering. Daaronder  
valt ook het kiezen van de  
juiste afplaktape, die je moet 
kiezen op basis van je on-
dergrond. Voor een  delicate 
verfklus zoals het afplakken  
van pas geschilderde muren  
of accentwand deed ze beroep 
op de lichte kleefkracht van  
de Tape & Relax Purple.

GET 
THE 

LOOK

3 tinten roze
In de hal bracht Dena een  
geometrische muurschildering aan 
in drie terracotta-achtige tinten. 
Omdat deze kleurvlakken sowieso 
al een eyecatcher zijn, koos ze 
bewust niet voor contrasterende 
kleuren. De neutrale kleuren maken 
het geheel een pak rustiger. 
  

* niet verkrijgbaar in de colora-winkel

Wandrekje*
€ 8,20
in kleurtinten  
Terni Roze
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Natuur 
in je huis

Tekst Laura Willems – Foto’s Stefanie Faveere 

Tijd in de natuur doet wonderen voor ons gemoed! Het is dus 
niet verwonderlijk dat meer en meer mensen op zoek gaan naar 
een natuurlijke sfeer in eigen huis. De milieuvriendelijke kalkverf 
Limestone New is hiervoor ideaal, en geeft elk oppervlak een 

zachte, authentieke en pure touch. 

Ga net zoals Dante zelf aan de slag. 
Hoe je dit doet? Dat hangt af van de 
uitstra ling die je wil bereiken. In de 
woonkamer koos Dante voor een  fijne, 
licht verweerde uitstraling met de 
techniek Limestone New Rolltop. In de 
slaapkamer ging hij voor een levendig 
gekalkt effect met Limestone New 
Brushtop.

Verweerd en gelaagd 
Kalkverf is een natuurlijk product en 
dat zie je ook. Door de kleurschake
ringen en de matheid creëer je met de 
techniek Limestone New Rolltop een 
kalkeffect met kleurnuances, zonder 
kwaststre pen. In grijze tinten doet het 
denken aan beton. In andere kleuren 
brengt het een sfeer van natuursteen 
met zich mee; aan het oppervlak licht 
verweerd door water en wind. Een 
sierpleister met een fijn, gelaagde tex
tuur die niet misstaat in moderne interieurs. Heel mooi en 
boven dien heel gemakkelijk en snel (zelf!) te plaatsen met 
een kleine, langharige verfrol. 

Kalkverf voor het milieu
Limestone New bestaat voornamelijk uit 
gebluste kalk van Belgische oorsprong 
en wordt dus ook kalkverf genoemd. De 
grondstof hoeft geen lang transport af 
te leggen en heeft daarom een lagere 
milieuimpact.

Omdat kalkverf bijna uitsluitend uit na
tuurlijke, minerale grondstoffen bestaat, 
voldoet het aan het Indoor Air Quality 
Label: een label dat aangeeft hoeveel 
schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen 
tijdens het aanbrengen van het product.

Interesse?
Try this at home! Vraag extra advies 
en tips in je colorawinkel in de buurt.
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Bij deze techniek 
mag je niet te ‘perfect’ 
schilderen. Zalig toch.


Limestone New 

Rolltop
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Bij de techniek 
Limestone New Brushtop 

 zijn de borstelstrepen 
goed zichtbaar.



Een muur met karakter
Wil je levendig gekalkte muren met hier en daar zichtbare 
borstelstrepen? Enter Limestone New Brushtop. Ideaal voor 
licht oneffen muren. Ga zelf aan de slag, met kwast en spatel, 
en creëer een samenspel van tint en reliëfschakeringen, afge
wisseld met effen vlakken. 

Door een eerste laag Bossprim kris kras aan te brengen met 
een langharige blokkwast bouw je de zichtbare borstelstrepen 
reeds bij de start op. Eens gedroogd, doe je net hetzelfde met 
een tweede laag Limestone New: maak korte, grillige bewe
gingen met de kwast over het hele oppervlak. 
Van zodra hier en daar droge, matte plekken verschijnen ga 
je met de spatel te werk. Strijk hiermee heel zacht over de 
matte plekken om de verf lichtjes uiteen te vegen. Eens de 
verf wat droger is, kan je er nog eens over gaan en meer druk 
uitoefenen. 

Perfectie is saai; kalkverf vraagt wat nonchalance, waardoor je 
niks mis kan doen. De licht en donkernuances in de kalkverf 
versterken het natuurlijke uitzicht en de minerale uitstraling.

Na minstens 8 uren drogen, breng je een laag Limestone 
Finish aan met een kwast als afwerking. Zo maak je de laatste 
laag water en vuilafstotend en ben je zeker van een duurzaam 
resultaat.

De techniek
Limestone New Rolltop 

  creëert een fijn 
gelaagde structuur.



Limestone New 
Vanaf € 28,58  0,75 L 
Goed voor 10,5 m2
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HOUD DE POTJES 
EVEN ONDERSTE BOVEN, 

ZO WORDT DE SLUITRAND 
GOED AFGESLOTEN 

VAN LUCHT. 

GIET KLEINE RESTEN OVER 
IN KLEINERE POTJES, ZODAT 

ER MINDER LUCHT BIJ KAN 
EN SLUIT HET DEKSEL GOED. 

DE MEESTE VERVEN KAN  
JE MINSTENS 3 JAAR  
BEWAREN OP EEN KOELE, 
MAAR VORSTVRIJE PLAATS.

HOE MINDER LUCHT  
IN DE VERFPOT, HOE  
LANGER JE DE VERF  
KAN BEWAREN.

Nog meer 
verftips 

vind je op www.colora.eu
Heb je nog verf over na het schilderen?  
Bewaar je verfresten dan voor een volgend 
project. Met volgende handige bewaartips 
beperk je niet enkel de afvalberg, je spaart 
tegelijk ook wat geld uit. 

Je verfresten bewaren 
na het schilderen
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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.

V
ER

FT
IP

S



Mooi schilderwerk zit in de details. Voor het opvullen van voegen en kieren 
(zoals tussen plinten en muren) gebruik je Bostokit Fast: een snel overschilder-
bare afdichtingskit voor binnen. 

 
4   Na 30 min. droog.
4   Perfect overschilderbaar.
4   Beschikbaar in wit en zwart.

Bostokit Fast
Eerst kitten, dan schilderen

Bestel vandaag nog op www.colora.eu€ 7,76/stuk
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Waarom onze verf van BOSS paints het Ecolabel verdient?

TIP:  
Vergeet je ecocheques niet mee te nemen! 
Producten met het Ecolabel kan je bovendien 
met ecocheques betalen.

Voor een milieubewuste verf
moet je bij colora zijn

1
We streven naar duurzame 
producteigenschappen, zodat je 
minder snel moet herschilderen. 
Denk aan: slijtvastheid, kleurjuistheid, 
bestendigheid bij afwassen.

2
We proberen steeds te anticiperen op 
de strenger wordende wetgeving en 
zo vroeg mogelijk over te schakelen 
naar de meest mens- en milieuvrien-
delijke verfformules.

4
We zetten stappen in de richting van 
alternatieve en minder milieubelastende 
grondstoffen zoals b.v. kalk en klei.

3
We vermelden de erkende labels zoals het 
Ecolabel en Indoor Air Quality label op onze 
producten zodat je snel in het rek onze meest 
milieubewuste verven terug kan vinden!



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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What’s 
cooking?
De keuken is het kruispunt van elke 
woning: hier komt iedereen samen, hier 
start en eindigt de dag. Zo’n plek mag 
dus bruisen. Met dit energieke groen 
oogt je ruimte extra fris en levendig, 
de accenten in zwart zorgen voor een 
streepje stoerheid. De zachte contrast
kleuren op de muren, het plafond en het 
werkblad houden het geheel dan weer 
mooi in balans.

WE M189
UNITING 

GREY

WE Z123
BLACK 

SUIT
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Tip: 
Ook een bakstenen muur kan je perfect schilderen! Met 
Pastime bijvoorbeeld: deze verf zorgt voor een expressieve 
kalei-look met de duurzaamheid van een klassieke gevelverf. 
Het resultaat? De matte, gekorrelde en mineraal ogende 
wand zorgt ervoor dat je ruimte meer karakter krijgt en je 
gekozen kleur extra opvalt.
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Een kinderkamer vraagt om een zachte, 
speelse aanpak en een vleugje magie. 
Met pasteltinten en vergrijsde kleuren 
hou je de sfeer rustig en lieflijk, ook 
details als een tapijt, een rotan schom

Dream a little dream…
melstoel, sfeerlicht en een klamboe 
zorgen voor de nodige zachtheid. Het 
pronkstuk van de kamer? De vrolijke, 
zacht getinte regenboog!

Tip: 
Laat de regenboog door-
lopen over een tweede 
muur, en zorg zo voor een 
extra levendig effect.
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Kies voor pasteltinten of 
ga voor zachte kleuren uit 

eenzelfde kleurenpalet.

Ook zo’n regenboog?
Dit heb je nodig:
4 5 verschillende kleuren verf 
4 platte verfkwast 
4 afplaktape

Zo verf je de regenboog:
1/ Verf eerst de kamer in een frisse achtergrondkleur en laat de 
verf voldoende drogen.

2/ Bepaal vervolgens waar de regenboog komt en hoe groot 
deze wordt. Duid daarvoor het begin en het einde aan: kleef 
onderaan de wand twee stukjes afplaktape die de onderkant 
van de regenboog markeren, bovenaan twee stukjes voor de 
bovenkant.

3/ Teken de bogen van de regenboogstrook. Met afplaktape 
gaat dit heel eenvoudig: kleef per boog telkens een reeks 
kleine stukjes tape, zodat je nadien simpelweg met je verfbor
stel de lijn kan volgen.

4/ Verf nu in een vloeiende beweging langs de stukjes tape de 
verschillende kleurstroken. Begin bij de randen en verf tot slot 
de binnenkant. 

WE M162
PINK 

TENDERNESS

WE M163
PINK 

CONNECTION

WE M167
PURPLE 

TEA
WE M174

NUDE 
EMBRACE

WE M173
ORANGE 
EMPATHY
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In goed 
gezelschap
Lekker en lang tafelen, heerlijk bijpraten: 
een eetkamer vraagt om een flinke 
dosis gezelligheid. Hou de kleuren op 
je muren ingetogen, zodat de invulling 
vrij spel krijgt. In deze ruimte zorgt het 
zachte grijs voor de rust; de houten 
tafel, stoelen en vloer, de planten en 
de lampen (én het gezelschap!) voor 
de warmte. Investeer ook in een paar 
mooie sierlijsten, zij zorgen voor de in
gekaderde sfeer.

WE Z083
SMOKEY 

GREY

WE Z042
LOVELY 
WHITE

WE Z010
WHITE 

NUANCE
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Tip: 
Een wand fleur je heel eenvoudig op met een schilderij of 
foto, maar met een wandplankje krijg je meer mogelijkheden. 
Hier kan je namelijk verschillende kaders op plaatsen, maar 
ook een geurkaars, een boeketje bloemen, een object met 
een speciale betekenis. Bovendien kan je de invulling regel-
matig wijzigen, waardoor je ruimte er steeds weer anders 
uitziet. Verf het wandplankje in een frisse tint, zodat het nog 
meer in het oog springt.
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Puur natuur
De natuur blijft inspireren en baant zich 
een weg in huis. Meubels, details en ac
cessoires in hout, natuursteen, wol, riet, 
aardewerk … zorgen voor warmte en 
sfeer, en creëren een verbinding tussen 
interieur en exterieur.
Ook met verf haal je de natuur in huis. 

Met een decoratieve verftechniek doe 
je méér dan kleur geven aan je muren. 
In deze woonkamer werden de muren 
behandeld met Calco, een bijzondere 
stuctechniek die voor een steenach
tige, natuurlijke look met zachte kleur
nuances zorgt. 
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Aan de slag? 
Calco is een prachtige techniek die heel wat 
professionele ervaring vereist, daarom laat je 
deze over aan een vakman. Onze colora  coaches 
adviseren je in de winkel of online en brengen je 
in contact met een gespecialiseerde schilder. 
Meer info: 
www.colora.eu/huis-laten-schilderen

Ontdek de volledige
trendcollectie 2021 
op www.colora.eu/
trendkleuren-2021
of ga langs in je  
colora-winkel voor 
een kleuradvies.

WE M174
NUDE 

EMBRACE

WE M172
TENDER 

SKIN
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TIP
ROND SCHERPE HOEKEN OP 
DE TRAPTREDEN EEN BEETJE 
AF MET SCHUURPAPIER, DIT 
ZIJN DE EERSTE PLAATSEN 
DIE AFSLIJTEN EN OP DIE 
MANIER KUN JE MEER VERF 
AANBRENGEN OP DE HOEK. 

Hoe herschilder je 
een houten trap?

2  

SCHUUR HET HOUT MET DROOG 
SCHUURPAPIER, KORREL 150-180 OF EEN 
GROVERE KORREL VOOR ONEFFEN HOUT. 
VERWIJDER HET STOF MET EEN ZACHTE 
BORSTEL OF LICHT VOCHTIGE DOEK.

 

REINIG DE TRAPTREDEN EN ONTVET GRONDIG 
DE TRAPLEUNING MET EEN KRACHTIGE 
ONTVETTER, ZOALS FORMULE MC NEUTRAL. 
SPOEL NA MET WATER EN MAAK DROOG  
MET EEN DOEK.

3  

VUL EVENTUELE GAATJES OF SPLETEN OP 
MET EEN SNELDROGENDE HOUTPLAMUUR EN 
SCHUUR PLAATSELIJK OP. NEEM OPNIEUW 
HET STOF WEG.

Een trap loop je ontelbare keren op en af, daarom moet 
de verf voor je trap slijtvast en duurzaam zijn. Voor je start 
met het schilderen, kijk je best de ondergrond na. Is de 
oude verf- of vernislaag nog in goede staat, dan kan je 
de trap grondig beginnen reinigen. Besteed hierbij extra 
aandacht aan de trapleuning.

Illustraties Jana Van De Ginste

 Jouw situatie is mogelijk anders. Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze en de optimale werkwijze 
 voor jouw verfklus.
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3

7  

DE TEGENTREDEN EN DE ZIJKANTEN HEBBEN 
EIGENLIJK GENOEG AAN ÉÉN AFWERKLAAG. VOOR DE 
TREDEN ZELF BRENG JE ZEKER 2 LAGEN DUROSATIN 
AAN. LAAT VOLDOENDE TIJD OM TE DROGEN TUSSEN 
DE TWEE LAGEN. 

TIP: DUROSATIN IS REDELIJK SNEL DROOG.  
DE UITEINDELIJKE DOORDROGING VAN DE VERF DUURT 
VEEL LANGER (> 1 WEEK), WEES DUS DE EERSTE WEKEN 
EXTRA VOORZICHTIG OM DE TRAP DE BELASTEN. 

4

PLAK NIET TE SCHILDEREN DELEN AF 
MET AFPLAKTAPE.

5

GEBRUIK EEN HECHTINGSPRIMER, ZOALS OMNIPRIM 
EXTREME ALS GRONDLAAG. DOOR EEN PRIMER TE 
GEBRUIKEN IN DEZELFDE KLEUR ALS JE EINDLAAG, 
KRIJG JE EEN MOOI EN EGAAL RESULTAAT. 

TIP: SLA TELKENS EEN TREDE OVER ALS JE DE TRAP  
TIJDENS HET SCHILDEREN NOG WIL GEBRUIKEN.

6  

VUL KIEREN OF GLEUVEN OP MET EEN 
OVERSCHILDERBARE AFDICHTINGSKIT EN LAAT 
DROGEN. 
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EEN SLAAPKAMER 
MET BOETIEK- 
HOTELSFEER

Wie er dit jaar niet even tussenuit kon knijpen, 
niet getreurd: vorm je slaapkamer om tot een 

mini-boetiekhotel en kom tot rust in eigen huis. 
Boetiekhotels bestaan in allerlei vormen en 

maten, maar hebben dit gemeen: een intieme 
sfeer, unieke details en bakken persoonlijkheid. 

Wij geven je alvast enkele ideeën om het hele 
jaar door te cocoonen in eigen huis …

Wil je jouw slaapkamer ook omtoveren 
tot een mini-boetiekhotel? 

Vind wat je nodig hebt op p. 34  

Tekst Laura Willems – Foto’s Lenzer

3X 
anders
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Wil je de relaxte sfeer van boetiekhotels 
die pure materialen combineren met  lichte 
muren en natuurlijke accessoires thuis 
recreëren? Prop je slaapkamer dan niet te 
vol en kies voor meubels en accessoires 
uit één kleurenpalet met crème-, beige- 
en grijstinten. Voeg natuurlijke  elementen 
toe aan de ruimte, door bijvoorbeeld 
ge droogde bloemen in een vaas naast je 
bed te plaatsen, of een mooie tak in de 
hoek van de kamer te zetten. Speel met 

Natuurlijk minimalisme 
Rustig, ruimtelijk, ontspannend, puur, zen

textuur en structuur, en durf dit door te 
trekken naar je muren: de decoratieve 
techniek Arcade Raffia is hier ideaal voor. 
Met Arcade Raffia creëer je de look van 
onbewerkt linnen op je wand; een heel 
licht en natuurlijk textieleffect, gecreëerd 
met verf. Een spel van horizontale en 
verticale lijnen, die je slaapkamer nét dat 
tikkeltje meer karakter geeft.

WE M175
FELTED
BEIGE
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De Franse boudoirstijl is weer hele-
maal terug! Waan je Marie Antoinette 
of Lodewijk XIV, en trek je terug in een 
droomwereld vol luxueuze stoffen, diepe 
blauw- of groentinten en fantastische 
prints. Comfort is key: koop een hoog 
en breed bed en investeer in ultrazacht 
toon-op-toon beddengoed. Ga voor 
stoffen als velours, en combineer deze 
met mat afgewerkte muren voor een 

Bold & Boudoir
Intiem, romantisch, weelderig, comfortabel, luxueus

extra chique resultaat. More is more: een 
weelderig bloemenbehang en dromerig 
blauwe muren? Gewoon doen! Voor een  
extra intieme sfeer schilder je het pla-
fond gewoon mee. Sierlijsten maken het 
af; ook al woon je niet in een kasteel, 
vanbinnen lijkt het wel zo. Et voilà: een 
boudoir boetiekhotel uit het Franse 
platte  land, maar dan gewoon chez soi.

WE M188
UNLIMITED

BLUE
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Stedelijke hotels met beperkte opper-
vlakte gooien vaak kleur in de strijd voor 
een ultra bijzonder resultaat. Want zelfs 
de kleinste ruimtes worden imposant met 
een coole kleurencombinatie! Contrast 
is het codewoord, maar een kakafonie 
wil je vermijden. Kleuren zoals oudroze, 
elek trisch blauw en mosterdgeel com-
bineren lijkt misschien een beetje apart, 
maar passen zó goed samen! Beken 

Colour boost!
Energiek, contrasterend, kunstzinnig, excentriek, gedurfd

ook kleur qua meubels en accessoires: 
waarom verf je een oude stoel of kast 
niet in een fel tintje? Of kies eens voor 
contrasterend beddengoed? Go crazy!

stoeltje: WE Y107 RADIANT BLUE

WE M164
KNOTTED

STRAW
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IL10 WALLSTYL - NMC
Overschilderbaar muurprofiel
voor indirecte verlichting*
*LEDstrip niet inbegrepen
€ 9,25/meterMarigold Peony - Khrôma

More is more. Ga voor een weelderig 
bloemenpatroon zoals het Marigold 
Peony-behang van Khrôma in een 
kader met sierlijsten voor een in-
tieme, luxueuze sfeer.

Bossprim

Bold & 
Boudoir

Arcade

Arcade is een decoratieve en matte 
streepverf met structuureffect. De verf 
breng je eerst dun aan met een rol, waar-
na je er onmiddellijk rechte, horizontale 
strepen in trekt met een kwast. Bewerk 
de laag tot ze begin te korrelen. Voor 
de tweede laag kies je voor een licht 
contrasterende kleur; dit zorgt voor een 
subtiele kleurschakering. Breng deze 
laag op dezelfde manier aan als de 
eerste, maar trek nu verticale strepen. 
Door de gekruiste  lijnen krijg je een mooi 
textieleffect. Bewerk ook deze laag met 
de kwast tot ze begint te korrelen.

Natuurlijk  
minimalisme 

Colour 
boost!

Bossfull 
Silk

Bossprim Elastoprim
Hydro

Hybride
Mat PU

Boss-one 
Mat

Bij een kunstzinnige kamer 
hoort nu een maal sfeervol licht. 
Kies daarom voor de indirecte 
verlichtings  profielen van NMC.  

Verf voor stoelVerf voor muur

WE M164
KNOTTED

STRAW

WE M188
UNLIMITED

BLUE

WE M175
FELTED
BEIGE
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Je kan 
ons alles 
vragen, 

zélfs 
een job

colora, aangenaam. Werken bij ons is dat ook. Heb jij een hart 
voor kleur en verstand van verf – of wil je er alles over weten – 
dan heb jij het in je om het te maken als winkelmedewerker of 
winkelverantwoordelijke. Want bij colora verkoop je niet alleen 
verf. Je coacht ook klanten. Je denkt met hen mee, adviseert hen 
over verf en inspireert hen met kleur. Je maakt interieurs mooier 
en mensen blijer. En dat maakt het zo aangenaam. 

Is werken bij colora 
iets voor jou? Bekijk snel 
onze vacatures (m/v) op 

jobs.colora.be
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Haast en spoed, zorgt voor verf in 
overvloed. Verf aan je muur is leuk, 
spatten op je plinten en een veeg op je 
nieuwe zetel, een pak minder. Denk je 
bij verven vooral aan knoeien? Dan heb 
je je waarschijnlijk niet goed voorbereid 
en dacht je de klus even snel te kunnen 
klaren met een universele en goedkope 
rol afplaktape. Toegegeven, je meubels 
afdekken en schakelaars, plinten of (die 
vervelende) radiatorbuizen afplakken is 
een hele klus. Dat het juiste materiaal dit 
karwei een pak netter en aangenamer 
maakt, zetten we graag even voor jou in 
de verf.

Piece of tape! 
Afplaktape is basis. Weet wel dat elke 
ondergrond de juiste afplaktape vraagt. 
Afplaktape is verkrijgbaar in verschillen-
de kleuren en elke kleur heeft een eigen 
toepassing. Foute of te goedkope tape 
laat verf door of lijmresten achter. En 
dan ga je – juist ja - knoeien. De basics 
die je zeker in huis moet halen, zijn de 
gouden en de paarse tape. Goud zorgt 

voor een strakke aflijning op een vlakke 
ondergrond, zowel binnen en buiten. 
Paars is er voor delicatere verfklussen, 
zoals het afplakken van een pas geschil-
derde muur. Piece of tape, toch? 

Vloeren en meubels
Grote oppervlakken of meubels dek 
je af met afdekkarton of afdekplastic. 
Zeker als je je plafond gaat verven is 
dit geen overbodige luxe. Toch ge-
knoeid? Geen zorgen. Het karton kan je 
makkelijk schoonmaken met stofzuiger 
of dweil en kan je dus je hele verfklus 
laten liggen. Alles vastmaken met tape 
zorgt ervoor dat je nog comfortabeler 
kan werken. 

Hoeken en kanten 
En dan begint het echte werk. Het af-
plakken voor gevorderden: de hoekjes 
en plekjes waar je moeilijk bij kan en 
die toch netjes moeten blijven. Gelukkig 
bestaat ook hier aangepast materiaal 
dat ervoor zorgt dat je proper, secuur en 
snel kan werken. Vensters of meubilair 

blijven spatvrij dankzij Coverquick. De 
afrolbare plasticfolie, voorzien van een 
kleefrand, schermt proper af en is  handig 
om mee te werken.

A (wo)man well prepared… 
Plannen om te schilderen? Denk dan aan 
je verf, borstels en rollen maar zéker ook 
aan wat je nodig hebt om af te dekken 
en te beschermen. Met het juiste mate-
riaal wordt je schilderwerk nog strakker. 
En geef toe. Dat gevoel wanneer je je 
tape of afdekmateriaal verwijdert, het 
eindresultaat ziet en merkt dat alles 
vlek keloos is verlopen… heerlijk toch? 

Vlekkeloos verven! 
Over het belang van 
afplakken en beschermen
Tekst Elise Vanhecke  

Zoals een bakker eerst alles correct afweegt voor hij een  
heerlijke taart bakt, zijn ook de stappen voor je je verfborstel  
in de verfpot dipt belangrijk. Na het afwassen en ontvetten  
of opschuren en afstoffen, rest er je voor het verven nog  
1 grote klus: afdekken en afplakken. Vervelend en tijdrovend? 
Niet met het juiste materiaal.
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Tip bij het afplakken 
Het plafond verf je liefst zonder  

verf op de muren. Afplakken met een 
brede tape is daarom een must. Is de 
scheidingslijn tussen muur en plafond 

niet recht? Plak de tape enkele 
millimeters onder de scheiding.

AFDEKPLASTIC // OM MEUBELS OF VLOER SNEL EN 

MAKKELIJK TE BESCHERMEN

AFPLAKTAPE // DIK OF DUN, MEDIUM, 

LICHT OF STERK KLEVEND, VOOR ELKE 

ONDERGROND DE JUISTE TAPE IN  

EEN ANDER KLEURTJE 

COVERQUICK // AFROLBARE  

PLASTICFOLIE MET KLEEFRAND, 

HANDIG OM VENSTERS AF TE 

KLEVEN OF MEUBILAIR 

AF TE DEKKEN

AFDEKKARTON // 

MAKKELIJK SCHOON 

TE HOUDEN EN BE-

SCHERMT DE VLOER IN 

DE KAMERS WAAR JE 

GAAT SCHILDEREN

PRIMACOVER // ZELFKLEVEND 

AFDEKVLIES MET EEN VLOEISTOF-

DICHTE EN AFVEEGBARE TOPLAAG

BOSS TAPE & FIX BEIGE //  

AFPLAKBAND UIT CRÊPEPAPIER 

VOOR HET AFPLAKKEN VAN 

VLOEREN (O.A. VASTMAKEN 

VAN AFDEKKARTON)
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Wij zijn Belgisch
Nergens beter dan thuis! Meer dan ooit zoeken we 

het geluk dichtbij. Het is een glas rosé in de tuin. 

Gezellige drukte aan de keukentafel. Of eindelijk 

de kleur in de woonkamer waar je al zo lang van 

droomt. Die baksteen in de maag, typisch Belgisch! 

En dat weten we bij Boss paints en colora. Van je 

huis een thuis maken is onze passie, al 75 jaar lang.

Tekst Elise Vanhecke – Illustraties Jana Van De Ginste

38  / HERFST 2020

B
EL

G
IS

C
H



SCHILDEREN IS CREËREN.

IN HET BEGIN IS ER DE DROOM.

DE DROOM ZELF IETS MOOI TE MAKEN,

EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT.

SCHILDEREN IS EEN BEETJE SPRINGEN.

KLEUREN KIEZEN.

TIJD VRIJMAKEN EN ERAAN BEGINNEN.

DIE EERSTE STREEP OP EEN WITTE MUUR.

MISSCHIEN VRAAG JE JE AF:

BEN IK WEL HANDIG GENOEG?

HOE KRIJG IK DAT RESULTAAT?

DURF IK ERAAN BEGINNEN?

NATUURLIJK WEL.

WANT ALS JE WEET HOE HET MOET, DOE JE ‘T GOED. 

MET DE NODIGE INSPIRATIE EN HET JUISTE ADVIES.

MET DE BESTE VERF VOOR JOUW PROJECT.

EN SOMS EEN DUWTJE IN DE RUG

Je wil een huis dat leeft, en dat perfect 
past bij wie je bent. Of je nu alleen 
woont of het huis deelt met een baby 
of drie pubers, we willen allemaal het
zelfde: thuiskomen. Rust vinden na een 
drukke werkdag of plezier maken met 
vrienden op vrijdagavond. In jouw huis. 
Een woning die meegroeit en zich aan
past aan je noden.

Warme thuis 
En dat hebben we in 2020 nóg meer 
gevoeld dan ooit. Werken met kin
deren in huis, nooit gedacht dat dat 
zou lukken. Woonkamer werd bureau. 
Videocalls deden we in de slaapkamer. 
Keuken werd deels kleuterklas. Thuis 
was het drukker dan ooit, en toch 
maakten we ook tijd. Om te klussen 
en te verven. Die baksteen in de maag, 
typisch Belgisch! We steken de handen 
uit de mouwen en klussen door. In ons 
mooi kot. Er is tijd om te dromen, en om 
– misschien eindelijk?  werk te maken 
van dat woongeluk. 
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We are family! 
Die zoektocht naar warmte thuis, én 
geluk. Het verlangen naar kleur, op je 
muren en in je hoofd. Wij, colora en 
moederbedrijf BOSS paints, begrijpen 
dat. Al drie generaties lang is verf onze 
passie, en maken we met onze positieve 
energie en kwaliteitsvolle verf huizen 
én – dat hopen we  de wereld mooier. 
BOSS paints is altijd geleid gewe
est met de oprechte zorg van 
een goede huisvader. Founding 
father Antoon Bossuyt nam zijn 
medewerkers al mee naar zee of 
naar het voetbal. BOSS paints 
is een familiebedrijf, een team 
dat als een hechte familie de 
handen in elkaar slaat. En het is 
die warmte die bij ons goed uit 
de verf komt.

Duwtje in de rug
Wij zijn Belgisch. En met meer dan 60 
colorawinkels verspreid over het hele 
land heel sterk lokaal verankerd. De band 
met onze klanten is bijzonder. We willen 
er zijn met een oplossing. Voor élk pro
bleem. Voor elke stijl. Voor elke verfklus. 
Onze focus ligt op het eindresultaat. En 
dat stopt pas wanneer jij tevreden bent.

Wij luisteren, denken mee, en dat duwtje 
in de rug maakt het verschil. We geven 
inspiratie en advies. Ga je liever niet zelf 
aan de slag? Dan zorgen wij voor een 
professionele vakman, of kleuradvies 
aan huis. Wij zijn bereikbaar. Ook wan
neer het hele land thuis moet blijven. 
De wereld staat dan even stil, maar wij 
blijven draaien. Wanneer thuisbezoek 

niet mogelijk is, krijg je advies aan de 
telefoon, per email of chat. Alle mede
werkers van BOSS paints en colora 
spring en bij. De online bestellingen 
worden klaargezet in de winkels en 
persoonlijk aan huis gebracht door ons 
eigen personeel. Mét de glimlach. Blij 
dat we je alsnog kunnen helpen. Want 
ondanks alles blijven doorklussen, daarin 
zit ook het woongeluk. 

75 jaar in de verf 
In 2020 bestaat BOSS paints 75 jaar. En 
hoe meer verjaardagen op de teller, hoe 
groter de passie. Een passie voor verf, 
voor lokaal en duurzaam ondernemen 
en voor een mooiere (leef)wereld. Jouw 
leefwereld. Lang zullen we verven in de 
gloria! 
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Welke verf zit er op de muur?
Doe de test
Een likje verf doet wonderen. Maar dan 
test je best eerst de bestaande verflaag 
op de muur. Alleen zo ben je zeker dat 
het nieuwe laagje verf goed hecht en 
bespaar je je heel wat extra werk.

De meeste oude verven zijn water-gedragen muur-
verven en leveren dus niet echt problemen op. 
Afhankelijk van de toestand van de oude verflagen, 
ga je eerst reinigen ofwel rechtstreeks overschilde-
ren. Oude verflagen op solventbasis vormen een veel 
hardere verffilm (lees: uitgeharde verflaag die zich 
vormt na het drogen). Je schuurt deze dan ook beter 
grondig op voor je de grondlaag aanbrengt. 

Maar hoe weet je welke verf 
er op je muur zit?

4 Wrijf met een in alcohol gedrenkt doekje 
 op de verf. Lost de verf op, of wordt ze 
 zacht en week, dan heb je te maken met 
 verf op waterbasis. 

4 Muurverven op solventbasis zijn (omwille van 
 de milieuwetgeving) al een 10-tal jaar niet 
 meer toegelaten. Is de verf recenter, dan is 
 het quasi zeker een water-gedragen verf.

4 De meeste solvent-gedragen verven 
 vergelen bij afwezigheid van licht. Dit valt 
 vooral op bij witte en lichte kleuren. Check 
 dus zeker eens de kleur achter een 
 opgehangen fotokader.

 Meer verftips vind je op www.colora.eu
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Tekst Davy Debel  

Vuile vlekken op
je geverfde muur? 
Zó was je ze af!

Je interieur is pas geverfd. 
Zalig gevoel, hé? Maar dan 
verschijnen die eerste vieze 
vlekken. Chocohandjes, 
lompweg gemorst of nog 
erger… stift. Geen paniek. 
Je kan best wel elke muur 
reinigen zonder de verf aan 
te tasten of op te glanzen.

Hou rekening met 2 regels:

De verfsoort 
bepaalt vooral hoe 
voorzichtig je moet zijn.

Glanzende of matte lakverf
Gaat het om een geverfd meubel? Dan 
spreken we over lak- of houtverf. Die heeft 
doorgaans een harde, slijtvaste verflaag. 
Glanzende verven zijn gladder en over het 
algemeen beter bestand tegen vuil. Dus 
je wast vrijwel alles af zonder zorgen. Met 
een vochtige doek of een sponsje. Koos je 
voor matte lak? Schrob dan niet te hard 
en te lang op de zelfde plek. Dit kan soms 
glansverschillen opleveren.

Glanzende muurverf
Muren afgewerkt met hoogglans of zijde-
glans kan je nog steeds vrij makkelijk rei-
nigen. Al is de verflaag hier wel een stuk 
poreuzer dan bij lak. Dit wil zeggen: hard 
schrobben is uit den boze. Anders kan je 
de verffilm beschadigen. (lees: je wrijft 
de verflaag weg). Gebruik een vochtige 
doek of een spons met wat water en wrijf 
met weinig druk. Bij hardnekkige vlekken 
gebruik je beter een geschikt reinigings-
middel zoals Formule Mc Neutral. 

Tip: Test vooraf uit in een klein hoekje en 
laat drogen om het resultaat te zien.

Matte muurverf
Opletten geblazen! Matte muurverf 
heeft een superstrakke look, maar heeft 

ook een fragiele, poreuze verffilm. Dit 
zorgt voor twee nadelen: 
 - Het vuil dringt sneller de verflaag  
   binnen (dus reinig meteen).
 - Je schuurt de matte bovenlaag  
  van de verffilm heel makkelijk weg,  
  wat zorgt voor opglanzing van de  
  verf. Een blijvende, glimmende plek  
  op je matte oppervlak, met andere  
  woorden.

Dus wrijf voorzichtig, gebruik de zachte 
kant van een nat sponsje of doekje. En 
oefen niet te veel druk uit! 
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Het soort vuil 
bepaalt de manier waarop 
je afwast.

Nèt gebeurd?

Water & spons
+ Formule MC Neutral

Hardnekkige  
droge vlekken

Was het net iets té 
verdacht stil en staan er 
plots mooie tekeningen 

met potlood  
of stift op de muur?

Werd er geschilderd 
met kwaliteitsverf? 
Probeer de droge 
vlek ken te verwij-

deren met water en 
spons in combinatie 

met Formule MC 
Neutral.

Staat er matte, 
poreuze verf op de 
muur? Ai! De kans 

bestaat dat je het nooit 
weer helemaal weg 
krijgt. Herschilderen 
is dan de enige nette 

oplossing.

Natte vuilresten
Slaapdronken de koffietas  

laten vallen of iets té  
enthousiast je bo’kes met 

confituur gesmeerd?

Wacht niet! Laat het 
vuil de verflaag niet 

binnendringen.
Met een vochtige 

spons reinig je voor-
zichtig de muur tot  
alle restjes weg zijn.

De vlekken zijn al 
helemaal droog.

Het heeft wat weg 
van een Picasso 
dus ik laat het 

staan.

Paniek! 
Hoe krijg ik 
dit er uit?!

Ga niet meteen paniekerig 
schrobben. Gebruik  

ster kere reinigingsmiddelen 
 (onverdund) en test  

uit op een klein hoekje. 

Water & spons

This is art Formule MC Neutral
of White Spirit

Herschilderen

START
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Spaghettisaus-spatten op de keukenmuur en tandpasta-sporen op 
de wand naast de lavabo: sommige muren in huis krijgen heel wat te 
verduren. Daarom is het beter om te schilderen met goed reinigbare 
kwaliteitsverf. Bolatex is hiervoor de perfecte afwerking!

4  Afwasbare eindlaag voor binnen- en buitenmuren.
4  Licht zijdeglans.
4  Heel goed afwasbaar.
4  Condensbestendig.
4  Ideaal voor vochtige ruimtes zoals keuken of badkamer.

BOLATEX
Ideaal voor vochtige ruimtes

Bestel vandaag nog op www.colora.euvanaf  
€ 22,18 / L 
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Plakt-ie nog?
Met een plakbandtest, weet je het zeker

Je nieuwe woning is bijna af! 
Het pleister werk werd nog 
een laatste keer gepolierd 
om gaatjes of oneffenheden 
weg te werken. En nu is het 
dan eindelijk tijd om te  
schilderen. Of niet? 

Dit polieren, ook wel nagletten genoemd, 
kan ervoor zorgen dat het bovenste 
 laagje pleisterwerk minder sterk wordt 
en dan hecht de verf minder goed. 

Hoe je dit makkelijk kan testen?

Druk een stukje plakband stevig op een onopvallende plek van de 
muur. Hangt er bij het verwijderen van de tape niets aan de plak-
band, dan kan je gerust schilderen. 

Komen er kleine stukjes pleister los, dan schilder je eerst een 
fixeren de primer, zoals Epofix. Zo zorg je ervoor dat er tijdens het 
 schilderen geen stof of pleister in de verflaag komt en ben je zeker 
dat de verf goed hecht. 
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#coloradiy
gevonden op Instagram

 hans_helsen #coronaproject #colorful 
#wey23

 lies_vergote Helemaal fan van dit leuk kleurtje – 
moody Green #kringloopgeluk #recycled #colora

 lyvaho De groene muur 💚! Zo blij mee!
#loveit #roommakeover 

 timo_gram Make it PYNK #newproject 
#coloradiy

 sharon.lenny.joe Like a real fashionista 🖌 
#quarantainemadamedoit #paintingday

 tinnekes Zo van die hoekjes in huis 💕 Natural 
Blossom van @colora_de_verfwinkel 💚 belgisch en 
met ecolabel, yasss!

 leveninhuis Op reis gaan in de paasvakantie 
werd vervangen door verder werken aan onze 
on-suite badkamer... Zalig! #zentime 

 mr.frisko.vintagefurniture Working on our 
babyroom. 😷 #interiordesign #babykamer
 

 Volg & tag ons @colora_de_verfwinkel

Post je 

verfproject met 

#coloradiy. 

Wie weet sta jij 

in het volgende 

magazine! 

Klussen in uw kot? 
Ja hoor! 

Tijdens de lockdown 
gingen zij volop 

aan de slag.
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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: Genk, Hasselt, Houthalen,  
Lommel, Sint-Truiden. 
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, 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.


