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Welkom
in jouw
verfmagazine

Souhaitez-vous le colora  magazine 
en français? Envoyez un mail à 
info@colora.be et nous ferons 

le nécessaire

KIES JE KLEUR MET 
DE NODIGE ZORG

In de winkel kan een kleur er geweldig uit 
zien maar is ze even mooi in je eigen interi-
eur? Ons advies: vermijd impulsieve beslis-
singen en neem een tester mee. Zo kun je 
op verschillende plaatsen en tijdstippen je 
gekozen kleur evalueren. En dit volledig op 

maat van jouw huis.

INSPIRATIE
01 VOORWOORD: details maken het verschil
02 BINNENKIJKEN: groen als rode draad
08 PORTRET: binnenkijken in kleurrijke dressings
11 MAKE-OVER: slaapkamers met karakter
16 LUNCHBAR: proeven van kleur
22 CREATIEF: klaar voor kleur met So Bent

PRAKTISCH
06 NIEUWS: colora in een notendop
18 STAP-VOOR-STAP: tweede leven van een oud meubel
19 BLIKVANGER: pastel power
20 TECHNIEK: zelf aan de slag met kalkverf
24 IN DE PRAKTIJK: hoe schilder je een schouw

“Ons voorstel om de voorkant van
 de traptreden in verschillende kleuren 

te steken, was een schot in de roos”
colora-coach Nicolas - lees pag.16

Bij colora vind je verven van BOSS 
paints. Dit is een Belgische verfproducent 

die al meer dan 60 jaar bekend staat bij 
de professionele schilder om zijn 

kwaliteit en duurzaamheid.
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Details maken het verschil
Geluk zit soms in een klein potje verf. Neem nu dit kastje in 

onze slaapkamer. Ik vond het gedateerd, te cottage, maar 

kon er geen afscheid van nemen. Dus heb ik er een frisse 

wind doorgejaagd: een witte kleurwassing. Ideaal om de 

houtstructuur te bewaren en het een eigentijdse 

Scandinavische look te geven. Erboven hing ik speelse stic-

kers met vlaggetjes (Party Flags Mint en Copper) en op het 

kastje kwamen enkele vrolijke cactussen. Details maken 

het verschil, daar ben ik van overtuigd. Overal in huis vind 

je een beetje kleur, maar ook een stukje groen. Ik hou van 

verzamelingen van snuisterijen, dingen die van overal ko-

men, maar die op één of andere manier wel samen horen. 

Vaak is kleur het bindmiddel. 

Dat weten ze intussen ook bij lunchbar Mellon (pag 16), 

waar colora de zaak mee hielp inkleden. Het werd een 

warme, knusse plek, waar klanten met al hun zintuigen vol-

op genieten. Het enige wat kleur nodig heeft, is het juiste 

duwtje in de rug... 

Ik wens je alvast veel leesplezier en verf-rissende ideeën

Griet Slos

griet.slos@colora.be

Hoe ik dit 
pronkstuk een 

Hoe ik dit 
pronkstuk een 

Hoe ik dit 

eigentijdse look heb
 pronkstuk een 

eigentijdse look heb
 pronkstuk een 

gegeven lees je op 
eigentijdse look heb

 
gegeven lees je op 

eigentijdse look heb
 

pagina 18
gegeven lees je op 

pagina 18
gegeven lees je op 

Stickers van 

Wall Mania zorgen 

voor instant feest in
 huis.Wall Mania zorgen 

voor instant feest in
 huis.Wall Mania zorgen 
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GROEN 
als rode draad

BINNENKIJKEN
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Sommige interieur verhalen 
hebben tijd nodig om te 
groeien. Toen Inge acht 

jaar geleden een huisje in 
Gent kocht, nam ze die 

tijd ruimschoots. Om na te 
denken over wat het huis 

vroeg (en om te sparen). Het 
huis was  donker, de trap 

 verschrikkelijk, maar Inge 
zag veel  potentieel.

Eerst liet ze een nieuwe boiler installe-

ren, daarna nam ze de badkamer onder 

handen. Beetje bij beetje stak Inge 

haar rijhuisje in een nieuwe kleedje. 

Waar mogelijk vroeg ze een premie 

aan en stemde ze de werken op dat 

bedrag af. “Door je tijd te nemen kun 

je écht goed nadenken over wat je wel 

en niet wil. Bovendien moet je in een 

klein huis elke vierkante centimeter 

optimaal benutten.” Er kwam een nieu-

we trap, nieuwe dakisolatie, een klein 

stadsterras, inbouwkasten en als kers 

op de taart heel wat liters verf.

Dromen mag
Inge droomde van een glazen plafond. 

“Iedereen verklaarde me gek, maar ik 

wou meer licht in de keuken dus hield 

ik nauw in de gaten wanneer en waar 

de zon op de eerste verdieping binnen-

viel. Ik omlijnde die plek op de vloer 

en daar kwam uiteindelijk ons glazen 

plafond. Het was een schot in de roos.” 

Eens de indeling op punt stond, begon 

Inge na te denken over de stijl die ze 

wou. Van meet af aan stond vast dat 

het geheel speels, licht en kwaliteitsvol 

moest ogen. 

“Van meet af aan stond vast dat het 
huis speels, licht en kwaliteitsvol 
moest ogen. En dat is ook gelukt”

BCK B 26 - e

Inge, moeder van Elenie (24), 
Andreas (21) en Florian (17), is fan 
van Pinterest. Algauw had ze een 
moodboard in elkaar gepind met 
een Scandinavische slag waarbij 

het groen van de Pantone- 
bloempot de hoofdrol speelde.

“Mijn buurvrouw runt de mooie winkel 

Huiszwaluw en gaf me heel wat advies. 

Zelf hield ik magazineknipsels en een 

pinterestpagina bij. Vervolgens was het 

een kwestie van mijn visie consequent 

aan te houden.” De slaapkamermuur, 

het eerste verfproject, moest munt-

blauw worden. “Op  www.colora.eu 

"Het volgende verf-
project staat al op de 
planning. Ooit schilder 
ik de gevel in het… 
jawel, groen."

MAUS_COLORA02_002_Binnenkijken_NL.indd   3 12-08-16   10:49



/ NAJAAR  201604

“Ik had een mooie bloempot in het 
perfecte groen en ik heb dat kleur 
laten maken. Zo simpel kan het zijn” 

BINNENKIJKEN

Ieder hoekje en vier-
kante centimeter werd 
handig benut. De op 
maat gemaakte kasten, 
voorzetwanden en 
schuifdeuren werden 
in éénzelfde kleur 
geschilderd. Zo creëer 
je een groter ruimtelijk 
gevoel en breng je rust 
in huis.

INSPIRATIE?
Ook online vind je een schat aan inspiratie. 
Op de colora Pinterest-borden en op onze 
blog vind je zeker iets naar jouw smaak.

WE M62 WE Z040 BCK B 26 - e

"Alles  werd aan huis geleverd of  
met de fiets vervoerd. Ik heb geen 
auto, dus lokaal shoppen was  
de boodschap."
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kun je een foto inscannen en zo je 

interieur digitaal een kleurtje geven. 

Muntblauw bleek verschrikkelijk.” 

Uiteindelijk besloot Inge om het sim-

pel te houden en doorheen het huis 

resoluut voor twee kleuren te kiezen:

Endless White WE Z040 en groen 

Green River WE M62 en het groen van 

mijn bloempot. “Eerlijk, ik wist niet dat 

ik gevoelig was voor kleur. Ik heb een 

muur geschilderd in Green River en 

dat klopte meteen. En omdat dit een 

klein huis is, leek het me logisch om 

er geen kakofonie van te maken. Bo-

vendien heeft ook een huis in de stad 

nood aan groen.” De tweede groenva-

riant liet de vrouw des huizes op maat 

maken. “Ik had een mooie bloempot in

het perfecte groen en ik heb dat kleur 

laten maken. Zo simpel kan het zijn.” 

Allemaal nieuw
Samen met het likje verf kwamen ook 

nieuwe meubelen in huis. Opnieuw 

slaagde Inge erin om te focussen 

en zo de strakke interieurlijn aan 

te houden. “Vroeger kocht ik in het 

wilde weg, nu veel gerichter. Dure 

spullen worden gemixt met vondsten 

en online koopjes.” Heel wat spullen 

kocht Inge in Gent, haar stad. Een 

auto heeft ze niet, dus sleurde ze haar 

aankopen te voet of met de fiets naar 

huis of liet ze die leveren. 

Ondertussen staat er een nieuw 

project gepland, de gevel moet im-

mers nog geschilderd worden. En die 

wordt - je raadt het al - … groen! “Want 

een stad kan niet groen genoeg zijn.”

GOED GEVONDEN
1  De verloren ruimte onder de 

trap werd om getoverd tot 
kast en … kattenbak. 

2  Haal meer licht binnen door 
een glazen spie in je plafond 
te verwerken. Met een stevig 
glas waar je op kan stappen 
moet je niets inboeten aan 
ruimte en haal je maximaal 
licht binnen.

3  Door consequent je kleuren-
palet te beperken, creëer je 
rust in huis. Het juiste kleur 
op de juiste plek. Meer hoeft 
het niet te zijn.

4  De keuken kreeg oude 
 Engelse deurknoppen, 
 gevonden op een rommel-
markt, wat zorgt voor een 
authentiek gevoel.

werd aan huis geleverd of  
met de fiets vervoerd. Ik heb geen 
auto, dus lokaal shoppen was  
de boodschap."

"De trap heb ik in witte 
olie gezet. Het oogt fris, 
is krasvrij en het is 
gemakkelijk in  onderhoud."

S
H

O
P

P
IN

G
: H

E
X

A
G

O
N

 V
A

A
S,

 H
E

X
A

G
O

N
 P

O
T,

 W
IR

E
 B

A
SK

E
T,

 T
O

P
 O

IL
E

D
 O

IK
 - 

FE
R

M
 L

IV
IN

G
; D

IE
P

E
 S

C
H

A
A

L 
- S

E
R

A
X

MAUS_COLORA02_002_Binnenkijken_NL.indd   5 12-08-16   10:51



06 / NAJAAR  2016

COLORA NIEUWSCOLORA NIEUWS

De laatste trends, de nieuwste kleuren, een project 
vol kleur… het laatste nieuws van colora en een 
handvol handigheidjes lees je hier.

Wat is jouw lievelingskleur uit onze collectie 'We are colour?' 

Die vraag legden we voor aan alle collega’s van BOSS paints. Ze 

konden kiezen uit de volledige ‘We are colour’ kleurencollec-

tie. 66 medewerkers selecteerden een Me-kleur (de landelijke 

tinten) en 163 een You-kleur (de strakke tinten). Op basis van alle 

antwoorden stelden we vervolgens een barcode samen: hoe 

breder de kleur, hoe vaker hij gestemd werd. De barcode siert 

nu de gevel van het BOSS paints-hoofdkantoor. “Als een bijzon-

der symbool van verbinding, van het teamwerk dat ons bedrijf 

zo typeert”, vertelt Saskia Vanderhaeghe, Productmanager 

kleur. “We krijgen er regelmatig complimentjes over. En voor de 

medewerkers is het elke dag opnieuw fijn binnenstappen. 

Barcode scoort…

GEDEURFD!
Hoe breng je een gevel tot leven? Met deuren, na-

tuurlijk. In Gent creëerden Kristof en Linde een ver-

rassend nieuwe look voor hun huis met afgedankte 

deuren, die geverfd werden in een door BOSS paints 

zorgvuldig samengesteld kleurenpalet, gebaseerd op 

de ‘we are colour’-collectie. Hun inspiratie haalden ze 

uit onderstaande foto. Waarom  deuren? Omdat het 

pareltjes van design zijn, omdat ze binnen en buiten 

met elkaar verbinden, en letterlijk 'de deur openen 

naar iets nieuws'. Het resultaat kan je in de Gentse 

Bloemekeswijk gaan bewonderen. 

De ver halen van de deuren en 

hun oorspronkelijke bewoners 

vind je terug op www.gedeurfd.be

WE Y60

Wist je dat de kleur WE Y60 Lime Green tot 

all-time favourite werd uitgeroepen? Hij werd 

liefst 13 keer gekozen.

MAUS_COLORA02_006_ColoraNieuws_NL.indd   6 12-08-16   10:48
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WEGWERP 
VERFBAKJES
Ook zo’n hekel aan het uitspoelen van je 

verfbakje na de schilderklus? Verbetering 
is in zicht: de plastic inlegbakjes van 

colora passen perfect in de moederbak, colora passen perfect in de moederbak, color
na afloop gooi je ze gewoon weg. Niet al-

leen spaar je liters kostbaar water 
uit, per kleur kan je 

ook met een an-
der bakje aan 

de slag. 

Kader hangt,  
muur intact
Een foto of een schilderij ophangen? Door de 
 Command foto lijststrips van 3M behoren de ontsie-
rende gaatjes in de muur voortaan tot het  verleden. 
Met  handige strips klik je kaders en andere muur-
decoratie tot maximum 7,2 kg mooi vast.  Achteraf 
kan je de strips eenvoudig  verwijderen zonder sporen 
achter te laten. 

Lakwerk schuren, 
voor een perfect 
strak eind resultaat 
is het een must. 
Op  voorwaarde 
natuurlijk dat het 
fijne  schuurstof ook 
adequaat  verwijderd 
wordt. Met de 
pluisvrije,  non-woven 
kleefdoekjes van 
colora klaar je snel 
de klus: de geïmpreg-
neerde kleeflaag 
neemt het stof op 
zonder dat de hech-
ting van de eindlaag 
in het gedrang komt. 

STOFVRIJ  
SCHUREN

1

4 5

2 3
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PORTRET

Barbara De Jonghe (39): “De dressing staat er negen 

jaar, net zo lang als we hier wonen. Ook vroeger, in het 

huis van mijn ouders, had ik al een dressing. Dat is blijven 

hangen. Eenmaal je die luxe gewoon bent, kan je niet meer 

zonder. We wilden iets tussen een dressing en een gewone 

kast, maar dan wel achter een valse muur. Dat maakt het 

geheel niet alleen knusser, we hebben er ook plaats door 

gewonnen. Aan de  achterzijde van de scheidingsmuur 

zitten allemaal kasten, in een neutraal kleur. Het muur-

tje mocht in een contrasterend  chocoladebruin, wat de 

kamer een luxe-uitstraling geeft. De witte kasten zorgen 

er dan weer voor dat de kamer niet te klein oogt. Behalve 

een rustgevende look zijn ook overzicht en comfort erg 

belangrijk. De organisatie van de kast is wel doordacht. 

Aan de ene zijde zitten alle schoenen, jassen en lakens. Aan 

de andere kant de kleren, op hangers, plankjes of uitschuif-

bare mandjes. Vrouwen- en mannenkleren zitten mooi ge-

scheiden. Mijn man is slordig en durft al eens het onderste 

stuk uit de stapel te halen. Ik trek me daar helemaal niets 

van aan. Elk zijn kant.”

08

IN DE KAST
Een kleerkast die zo netjes georganiseerd is 
dat je elk stuk er met de ogen dicht uitvist. 
Wie van plan is er zelf één te plaatsen, 
moet beslist de dressings op de volgende 
 pagina's eens opentrekken.

WE M14 WE M17
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Davy Rogge (43): “Voor onze dressing hebben we een 

hobbykamer opgegeven, maar daar hebben we nog 

geen moment spijt van gehad. Vroeger was dit een klein 

kamertje. Het geheel  hebben we volledig opengetrokken 

om licht binnen te laten en ruimte te creëren. Doorheen 

het hele huis hebben we voor een neutrale basiskleur ge-

kozen. Dus hier mocht wel wat contrast komen en kozen 

we voor een grijs dat perfect bij het parket past. De ene 

kant van de dressing bestaat uit op maat gemaakte hoge 

kasten, afgewerkt met een zijdeglanzende  Persisto-lak, 

die krasvast en vlekbestendig is én niet vergeelt na 

verloop van tijd. De andere kant hebben we opengelaten 

en voorzien van een eenvoudige bar en lades. De twee 

 opbergmethodes  vullen elkaar perfect aan. Onze dressing 

is op kleur  georganiseerd. Volledig de verdienste van 

mijn vrouw (lacht). Zij houdt ervan ’s ochtends voor haar 

garderobe te staan en te combineren. Ook ik vind het 

aangenaam dat alles georganiseerd hangt. Zo weet ik 

perfect wat ik heb en waar het is.”

Meer info over Persisto-lak vind je op www.colora.eu

Dit handige opstapje 
 

hebben we  zelf   

afgewerkt met een restje 
verf en behang.

WE Y45 WE M22
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WE Y61 

WE Y34

WE Y37 

WE Y05

Mila (7) en Léon (9) Nowakowski: “De precieze 

 kleuren maakten minder uit, het belangrijkste was dat 

ze contrasterend waren", zegt mama Barbara. “In dezelf-

de rij van de kinderkasten zitten ook de technische kasten. 

We wilden een duidelijk onderscheid maken zodat er 

zeker geen ongelukjes konden gebeuren.” Missie geslaagd, 

vergissen doen ze zich nooit. “Maar  behalve praktisch zijn 

die vrolijke kleuren ook gewoon leuk in een kinderkamer. 

Daar mag het al wat zotter. Al kozen ze de kleuren niet zelf, 

de kinderen zijn blij met het resultaat. Omdat de ruimtes 

redelijk specifiek zijn qua indeling, lieten we de kasten 

op maat maken. We kozen voor MDF omdat we ze zo zelf 

makkelijk in de verf kunnen zetten.” Goed om te weten: als 

je MDF gaat schilderen, vergeet dan zeker de achterzijde 

van de plaat niet te behandelen. Zoniet kan de MDF krom 

trekken. Tot slot heeft Barbara ook over de indeling van de 

kasten goed nagedacht. “Momenteel liggen er enkel plank-

jes waarop alles mooi  opgeborgen ligt. Later, wanneer de 

omvang van hun  garderobe toeneemt,  kunnen we hangers 

maken waar nodig.”

PORTRET

ZELF AAN DE SLAG?
MDF schilderen kan je makkelijk zelf. 
Op www.colora.eu/nl-be/advies/stap-voor-stap 
vind je een handig filmpje hoe je MDF 
moet schilderen
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met karakter
KAMERS

SLAAP-

Ward en Victor mogen dan wel broers zijn, écht op elkaar  lijken 
doen ze niet. Samen met de colora-coach mochten ze hun 

nieuwe kamer volledig naar hun hand zetten. 
Het resultaat is net zo verschillend als de broers zelf.

Victor is 17, zit  

in het 5de jaar 

sport en beweging, 

 c ombineert free 

 running en parcours 

met de Chiro.

Ward is 18, werkt zijn 

laatste jaar elektro-

mechanica af, knut-

selt in zijn vrije tijd 

graag aan brommers, 

doet aan free  running 

en parcours en gaat 

naar de Chiro.

MAKE-OVER
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BLING BLING
IN HET DAK

Deze balken hebben 
we in Metallic Chic 

 geschilderd. Dit zorgt 
voor een instant 

trendy look. 

"Een groot wit vlak 
is ideaal om alle 
 herinneringen op te 
verzamelen." 

"In de contrasterende 
bedwand hebben we de 
indirecte verlichting 
weggewerkt."

MAKE-OVER

WE Z137 Magic black

MT 31 Original hematite

CK A32-f

ZUIVER WIT
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Toen de jongens hun nieuwe kamers 

zelf mochten inrichten en schilderen, 

begonnen ze eerst met wat  denkwerk. 

Victor: “Over wat we echt wilden. We 

hebben op pinterest enkele ideeën 

verzameld en dan zijn we beginnen 

 te puzzelen. Op basis daarvan heeft 

colora-coach Christine ons geholpen 

met onze kleur- en verfkeuzes.”

Niet zomaar een sticker
De broers wisten heel snel wat ze 

wilden. Victor wou een ruim, open 

gevoel, zwarte stickers als knipoog naar 

zijn hobby parcours en een opvallen-

de,  beschrijfbare wand. “De wand is 

beschilderd met Smart Wall Paint, 

waardoor ik erop kan tekenen. Handig 

om tijdens het studeren mindmaps te 

maken of, wanneer het werk erop zit, er 

een leuke quote op te krabbelen die ik 

daarna meteen weer weg kan vegen. Zo 

hoef ik geen saaie whiteboards meer te 

gebruiken.” De stickers zocht hij zelf uit 

in de Wall Mania-collectie. Door twee 

prints te combineren, creëerde hij een 

unieke tekening. “Ik wou niet zomaar 

een sticker ophangen. Deze heeft echt 

 betekenis voor me. Het is alsof ik mezelf 

zie springen.”

“Spons erover en mijn kast
 is klaar voor een nieuwe
boodschap”

BLIJVEN PLAKKEN
Gebruik muurstickers om accenten 
te leggen of om muren op te fl euren. 
De uitgebreide collectie van Wall 
Mania biedt voor elk wat wils, van 
gestileerde motieven tot stickers 
met fotoprints. Victor combineerde 
de London Skyline Black met de Mo-
derne Danser Black en kleefde die 
alsof de danser over de stad springt.

TROMPE L'ŒIL
De kast werd ingewerkt en kreeg 
dezelfde kleur als de muur. Door 
de kasten in Smart Wall Paint te 
schilderen, kan je erop schrijven 

en creëer je een extra functie. 

ZELF AAN DE SLAG
Om je te helpen bij je verfklus  verzamelt 

www.colora.eu onder het luik 'advies’ 
een heleboel tips en tricks en 

duidelijke 'How to’-video’s. 
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Creatieve duizendpoot Ward ging 

resoluut voor warme herfst tinten. 

“Dat zijn nu eenmaal de kleuren 

die ik écht mooi vind en ze geven 

mijn kamer instant sfeer.” Om glans- 

en kleurverschillen te vermijden, 

schilderden ze op advies van de co-

lora-coach alle muren en deuren in 

matte muurlak. De Bull Skull-sticker 

van Wallmania in het kleur sahara 

en de wereldkaartsticker black-

board verwijzen naar zijn droom om 

ooit de wereld rond te reizen. “Ik 

wil met volle teugen van het leven 

genieten. Als ik afgestudeerd ben, 

wil ik er met de rugzak op uit trek-

ken. En telkens ik terugkeer, duid ik 

op die sticker aan waar ik was. Dat 

“De warme herfsttinten vind ik 
echt mooi en geven mijn kamer 
instant sfeer” 

WE Y31 Red brown

WE Y83 Original ochre

WE Z052 Fabulous white

MAKE-OVER

is het plan. Misschien moet ik met 

twee kleuren werken,  plekken die ik 

al bezocht heb en plekken waar ik 

nog heen wil.”  Bovenop het verlang-

lijstje: Los Angeles en China. Kwestie 

van  meteen de twee uitersten te 

coveren. In Wards kamer kwam 

er ook een pallettenbed. Handig, 

goedkoop en een schot in de roos. 

“Ik wou dat al heel lang, het is zalig 

liggen. Ik ben sowieso geen vroege 

vogel. Nu wordt het nog lastiger om 

op te staan.”

Chillen is de boodschap
Voor beide broers is hun standaard-

kamer in geen tijd gepromoveerd 

tot een chilltempel, om in rond te 

MEER WETEN?
Al deze producten zijn verkrijgbaar in 
de colora-winkels, waar een team van 
 medewerkers u graag verder helpt met 
professioneel advies. www.colora.eu

WE Y41 Brown lion
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hangen met de vrienden, muziek 

te luisteren, te lezen en af en toe 

te roepen naar de broer die aan de 

andere kant van de gang resideert. 

“Het is de max”, zegt Victor. “We 

weten nu al dat we hier uren zullen 

spenderen. Ik ben bijvoorbeeld van 

plan om heel veel in mijn stoel te zit-

ten niksen en Ward zal ongetwijfeld 

hetzelfde doen nu hij over zo’n mega-

bed beschikt. En dan afwisselend 

in zijn of mijn kamer fi lmpjes kijken 

om te bekomen van onze parcours-

uitspattingen. Beter wordt het niet."

BLIKVANGER
Met een beetje hulp toverde 

Ward de lege verfpotten om tot 
decoratieve  armatuur. Handig, 

mooi en goedkoop.

VERLENGSTUK
Colora-coach Christine koos 
voor behang papier 'The Grid' 
van 'Bent For Boss'. Die brengt 
de ruimtelijke dimensie van 
de kamer tot leven. Eén strook 
liet ze speels doorlopen op de 
vloer. Als  extra bescherming 
werd het stuk behang op de 
vloer mee gevernist.

"Op deze krijtbordsticker 
duid ik al mijn droom-

bestemmingen aan."
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LUNCHBAR

Huiselijk, gezellig, gezond. Met die 

termen in het achterhoofd startten 

Peggy en Nicolas van colora in 2014 

aan de make-over van een soepbar in 

Waregem. Vandaag staat het resul-

taat nog steeds als een huis: meteen 

ook de reden waarom de nieuwe 

uitbaatster Wendy de zaak helemaal 

intact liet.

Twee jaar geleden gooiden de 

eigenaars van de lunchbar het roer 

volledig om. De focus verschoof naar 

knus en lekker, en dat vroeg om een 

nieuwe look & feel. “Na uitgebreid 

overleg met de klant lanceerden we 

een voorstel op basis van de collectie 

'We are colour'”, vertelt Peggy, kleur-

consulente in colora waregem. “We 

vertrokken van een stijlvol behang 

als  eyecatcher. Dat idee viel direct in 

de smaak. De kleuren uit het papier 

– zachte, landelijke tinten – keren 

consequent op de muren terug. Op 

het groen na, dat met zijn frisse toets 

verhindert dat te veel wit de boven-

toon zou voeren.” 

Huis van vertrouwen
“Ook het idee om de voorkant van 

de traptreden in dezelfde kleuren 

te schilderen, was een schot in de 

roos”, aldus Nicolas, zaakvoerder 

colora waregem. “Zelfs op onze 

 suggestie om tafels in rubberwood 

te kiezen, ging de klant in. Het is 

altijd fijn als je zoveel vertrouwen 

krijgt: het stimuleert ons om het 

beste van onszelf te geven. De nieu-

we formule die Wendy gelanceerd 

heeft, vinden we heel geslaagd. 

Het is een plezier om in Mellon 

te lunchen of te vergaderen, veel 

 gezelliger dan een vergaderzaaltje.”

Een soepbar in een kleurrijk jasje steken. Dat is een 
kolfje naar de hand van de colora-adviseurs.  
Een opdracht die met verve is geslaagd.

PROEVEN 
VAN KLEUR

“Af en toe komen we  
hier lunchen of vergaderen,  
veel gezelliger dan een  
vergaderzaaltje

WALL ME18  
BLUSHFUL ROMANCE
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Sprekende kleuren
De muur bovenaan kreeg 
een lik Pastime. Door 
het kalei-effect in bitter-
sweet orange worden de 
bakstenen  mooi geaccen-
tueerd.

Frozen green is een 
heerlijk frisgroen dat 
het zachte kleurenpalet 
countert. Deze kleur komt 
ook terug in het servies en 
tafel accessoires.

Generous brown kwam 
op het plafond. Een 
donkere tint om kabels te 
verdoezelen, vlekken te 
camoufleren én huiselijk-
heid te creëren.

WE M84

WE M91

WE M75

SWEET  
AS MELLON
 
Wendy: “Eind juni nam ik de 
lunchbar over. De inrichting 
was precies zoals ik het wou: 
vol warme, zachte tinten. 
Ik heb er de kleuren van 
het logo en de menukaart 
meteen op afgestemd. Door 
extra decoratie op de tafels en 
aan de muren toe te voegen, 
creëerde ik in Mellon de hui-
selijke sfeer die ik voor ogen 
had. In de keuken leg ik eigen 
accenten: behalve soep prij-
ken er echte lunch gerechten 
op de kaart, gaande van huis-
gemaakte salades tot pasta’s 
en hamburgers. En ook de 
openingsuren heb ik fors 
uitgebreid. Het mag gezegd: 
ik ben geweldig fier op het 
resultaat!”

GOED OM WETEN
Alle muren kregen aangekleurde 

Topprim en één laag Topsoft Topprim en één laag Topsoft T
als afwerking.

“Af en toe komen we  
hier lunchen of vergaderen,  
veel gezelliger dan een  
vergaderzaaltje”
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Een vintage kastje gevonden in de 
 Kringwinkel? Pimp het zo op dat het er 
weer onberispelijk  uitziet zonder dat het 
zijn unieke look verliest. 

Luchtgommen is een techniek waarbij 
je onder lage druk fijn mineraalzand op 

het oppervlak straalt. Zo worden alle 
bovenliggende lagen verwijderd en krijgt 
het hout zijn natuurlijke karakter terug. 

STAP-VOOR-STAP

TWEEDE 
LEVEN

Tip

INSPIRATIE
Nog meer handige stap-voor-stap-
filmpjes vind je op www.colora.eu/

advies/stap-voor-stap 

1 	Haal	de	klinken	eraf	en	stop	de	

	gaatjes	dicht	met	Woodfiller.

2 	Verwijder	de	vernislagen.	Bij	hard	

hout	kan	je	dat	makkelijk	doen	door	

luchtgommen	(zie	tip).	Zacht	grenen,	

zoals	dit	kastje,	kan	je	beter	schuren.	

Dat	is	minder	agressief.	

3 	Stof	nadien	het	meubel	grondig	af	

met	een	half	maantje	(een	afstofbor-

steltje).	Kies	de	verfkleur.	Kleurwas-

sing	komt	heel	mooi	tot	zijn	recht	

met	pastelkleuren,	van	verschoten	

blauw	over	vergrijsd	groen	tot	de	

naturellen	van	katoen,	linnen	en	oud	

steigerhout.

4 	Verdun	1	deel	verf	(Premium Satin 

WEY 45)	met	1	deel	white	spirit.	

Breng	dit	mengsel	egaal	aan	met	

een	platte	kwast.	Bijwerken	kan	je		

met	een	vod.	

5 	Laat	drogen	en	breng	de	nieuwe	

	klinkjes	aan.	

het kastje voor de klus

1

3

4

2

4

5
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BLIKVANGER

PASTEL 
POWER
Zet een accentmuur in 
de verf met een grafische 
 tekening. Combineer, voor 
een eigentijds effect,  zachte 
poeder tinten, gaande van 
subtiele huidtinten tot 
 diverse tinten roze met wit. 

Hoe ga je tewerk?
Maak op voorhand een schets op papier. Breng de vlak

verdeling aan op de muur met schilderstape. Hang de  

gekozen verfstalen tegen de muur, om de kleuren per vlak 

te bepalen. Hoe je rechte lijnen schildert, leer je in het 

filmpje ‘aflijnen tussen 2 kleuren’  op 

www.colora.eu/nl.BE/advies/stap-voor-stap

GEBRUIKTE KLEUREN: NCS S 1510-Y80R, WE Y64 WHITE FLAG, WE M28 PEACHPUFF ROSE, WE M85 SOFT SKIN, WE M27 MISTY ROSE
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Kalkverf is een natuurlijk 

product op basis van

gebluste kalk waa mee je

mateloos kan  expe rimen-

teren. Door met laag-

diktes, kwaststrepen en 

overlappingen te spelen, 

krijg je een prachtig, 

geschakeerd uitzicht dat 

met geen enkele andere 

verf te evenaren is. Kalk-

verf wordt met de kwast 

aangebracht in diverse, 

verdunde lagen. Zo  

bekom je  subtiele kleur-

variaties en de rustgeven-

de sfeer van de gekalkte 

muren. Of je nu rechte 

strepen of lijnen kriskras 

door elkaar trekt, met het 

 Limestone-assortiment 

van BOSS paints geef 

je elk interieur een 

 natuurlijke uitstraling. 

Je kan de verf via MY-

MX laten  aankleuren 

in elke gewenste lichte 

of  middentint. In de 

 Limestone-waaiers zitten 

er ook enkele donkere 

tinten.   

Kalkverf kent een echte revival. 
En dat heeft veel te maken met de 
eindeloze creatieve mogelijkheden 
van de verf. Of je nu rechte dan wel 
kriskras lijnen trekt, het resultaat is 
uniek en verrassend.

Een kalklaag afwerken met 
vernis op waterbasis doe je 
beter niet, want zo kan je witte 
kalkuitspoeling veroorzaken. 
Daarbij komt dat het kalkaspect 
dan grotendeels verdwijnt. 

PRAKTISCH

doe het
zelf met 
kalkverf

Zo doe je het

Maak de muur effen. 
Gebruik een houten blokje 
of een wandschaaf om uit-
stekende korreltjes te ver-
wijderen. Plamuur bij waar 
nodig. Ontstof met borstel 
en een vochtig doekje.

Breng twee lagen aange-
lengde Limestone aan. 
1ste laag 15% water, 2de 

laag 25% water. Roer het 
verdunde mengsel nu en 
dan om en laat elke laag 8 
tot 24 uur drogen. 

Als grondlaag breng je 
met de blokkwast een 
laag Topprim aan, aan-
gekleurd in dezelfde kleur 
als de Limestone. Laat 
min. 8 uur drogen. 

LimestoneFinish als 
afsluiter is een impregna-
tielaag die licht water- en 
vetafstotend is en een op-
pervlakkige bescherming 
biedt tegen vervuiling. 

1

3

2

4

Tip

WE M35 Brown pigeon
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Plannen om de muren een lik verf te  geven? Met de 
nieuwe collectie BENT FOR BOSS haal je meteen 
tonnen sfeer in huis. Elke tint heeft zijn hoogst
persoonlijke  verhaal… en eindeloos veel potentieel 
zoals je kan zien in deze drie voorbeelden.

Klaar voor

 KLEUR?
Frivool ontbijten
Beschik je over veel hoeken en kanten? 

Zijn er plekken in huis die buiten het 

gezichtsveld vallen? Durf dan gerust met 

kleur of met minder voor de hand liggende 

tinten spelen. Met een accentstrook in 

een voor de rest maagdelijk witte kamer 

geef je aan waar er iets te beleven valt. De 

 speelzone voor de kinderen bijvoorbeeld, 

een werkplek of - waarom niet - de ontbi-

jthoek.’ De ontbijtplek die je op deze pagina 

ziet, kreeg een felle accentstrook in Top-

silk  BVL 15 Back Door, op een grondlaag 

met Topprim. De ontbijttafel werd eerst 

met Formule MC neutral ontvet, vervolgens 

met korrel 180 geschuurd en tot slot bedekt 

met twee lagen Persisto Satin Hydro lak 

in BVL 7 Miami Lemonade. Voor de tafel 

kozen we voor een frissere, fleurigere tint. 

In Miami Lemonade zit een vleugje geel, 

dat warmte en gezelligheid toevoegt.’ De 

krukjes staken we in BVL 16 Harper’s Bike, 

om eens lekker buiten de lijnen te kleuren.

MIAMI LEMONADE - BVL 07BACK DOOR - BVL 15 HARPER'S BIKE - BVL 16
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BINNENKIJKEN

Klein accent, groots effect
In je bureau wil je in alle rust kunnen 

werken. Je hebt geen nood aan bonte 

kleuren want die zorgen voor afleiding, 

wel aan zachte, vergrijsde tinten want 

die scherpen de concentratie aan. 

Op een werkplek als deze is een mild 

grijsblauw, zoals BVL 13 Paris Curb, vol-

maakt op zijn plaats. Met BVL 08 Lime 

Cream, een verfrissende muntkleur, 

kan je de ruimte wat extra pit geven. 

In combinatie met de plankenvloer, in 

een witte hoogglans (Persisto Satin 

Hydro), creëerden we uiteindelijk een 

heel neutrale, veilige look. Wil je in de 

werkkamer toch wat rock & roll, dan 

kan je bijvoorbeeld de meubels pim-

pen. Het ladenblok in witte formica – 

waarop we na het ontvetten Omniprim 

Extreme als hechtingslaag hebben 

aangebracht – hebben we om die 

reden gelakt in BVL 10 Rusty Bike, een 

warme en gloedvolle kleur. De kopse 

kanten van het werkblad, in donker 

BVL 01 New Slate, kregen een lik BVL 17 

Road Block mee. Een felle kleur kan je 

in eender welke kamer inzetten. Let er 

wel op dat het oppervlak met de felle 

kleur verhoudingsgewijs veel minder 

groot is dan dat met de grijstinten. Hoe 

zuiverder de kleur, hoe feller ze oplicht.

ROAD BLOCK - BVL 17

RUSTY BIKE - BVL 10

NEW SLATE - BVL 01

LIME CREAM - BVL 08

PARIS CURB - BVL 13

“Het fijne van deze collectie is dat je
de zachtere kleuren uitstekend met de

fellere tinten kunt combineren”

INSPIRATIE?
Ontdek de volledige kleur- en 
 behangcollectie BENT FOR BOSS in 
de colora winkel in jouw buurt.
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Creatief met kleur
De gang is een ruimte waar je door-

gaans niet langer dan strikt nood-

zakelijk vertoeft. Precies om die reden 

is het een plek waar je met kleuren 

en patronen mag experimenteren. In 

de gang op de foto hierboven kleef-

den we Ripped Night uit de BENT 

FOR BOSS-collectie op de muur, een 

vliesbehang met een uitgebalanceerd 

banenspel in mooie, wat zwaardere 

kleuren zoals BVL 03 Dolphin Blues, 

een diep en prachtig nachtblauw. 

Die kleuren vind je ook terug in de 

bijhorende verfcollectie, wat voor heel 

wat (speelse) mogelijkheden zorgt. Een 

plint, een chauffage, een kast: waarom 

zou je ze niet in één van de kleuren uit 

het behang onderdompelen? Hier zijn 

het de houten kapstokjes die na een 

grondlaag met Elastoprim Hydro en 

na hun afwerking met Persisto Satin 

Hydro exact dezelfde tinten uit Ripped 

Night weerspiegelen. Hou er rekening 

mee dat een kleur al naargelang de 

gekozen glangraad intenser overkomt 

in de verf dan in het behang, omdat dat 

laatste nu eenmaal vrij mat oogt. Op de 

muur naast het behangpapier contras-

teren de kapstokjes in Aubergine Coat 

(BVL 20) bijzonder mooi met deze in 

Fall Scarf (BVL 24), Antwerp Sunset (BVL 

04) en Dolphin Blues (BVL 03). Geen kat 

die het waagt om hier zijn spullen te 

laten rondslingeren.

KLEURENSPEL
Op het eerste gezicht 
lijkt de BENT FOR 
BOSS-collectie een tikje 
gewaagd. “Andere waai-
ers worden iets rustiger 
opgebouwd, waardoor 
ze in eerste instantie 
toegankelijker lijken”, 
vertelt Candide Lahaut, 
projectcoör dinator in-
terieur bij BOSS paints. 
“Bij deze collectie kan 
je zelf aan de slag: door 
de lichte en de fellere 
kleuren te sorteren of 
de vergrijsde van de zui-
vere tinten te scheiden. 
Selecteer wat je zelf 
mooi vindt en kijk naar 
de ruimte die je onder 
handen wilt nemen: een 
toilet vraagt uiteraard 
om een andere kleur of 
beleving dan pakweg 
de slaapkamer. Het fijne 
aan dit gamma is dat 
je de zachtere kleuren 
uitstekend met de fellere 
tinten kunt combineren, 
omdat deze volmaakt 
als accentkleur inzet-
baar zijn. In een zithoek 
zal je de rust verhogen 
met vergrijsde kleuren, 
terwijl je in de speel- of 
leefruimte perfect met in 
het oog springende toet-
sen of een accentmuur 
kunt uitpakken.”

ANTWERP SUNSET - BVL 04

AUBERGINE COAT - BVL 20

FALL SCARF - BVL 24

DOLPHIN BLUES - BVL 03

RIPPED NIGHT

INSPIRATIE?
Ontdek de volledige kleur- en 
 behangcollectie BENT FOR BOSS in 
de colora winkel in jouw buurt.
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PRAKTISCH

Toen de kinderen het huis uit waren, vonden José en 
Katleen de tijd rijp voor een ingrijpende make-over. 
Met stoer bruin in de hoofdrol. 

WE Y48 white trashWE Y30 brown darkness

Codewoord:

LEKKER WARM

De schouw voor de make-over
Het houten plafond werd 

dekkend geschilderd met 

Omniprim Extreme en 

de watergedragen lak 

Hybride Satin Pu.

S
H

O
P

P
IN

G
:  

E
U

R
O

TU
IN

 M
E

R
E

LB
E

K
E

MAUS_COLORA02_024_Schouw_NL.indd   24 12-08-16   11:08



Bij colora vind je verven van BOSS 
paints. Dit is een Belgische verfproducent 

die al meer dan 60 jaar bekend staat bij 
de professionele schilder om zijn 

kwaliteit en duurzaamheid.

GOED OM TE WETEN
Last van een doordringende verfgeur? 
Plaats dan een schaaltje volle melk in de 
ruimte om de verfgeur tegen te gaan.

José (67) en Katleen (53)  hebben twee kinderen 
en vier kleinkinderen. José vind je vaak op het 
voetbalveld, aan het kook fornuis en op de fi ets 
terwijl Katleen vooral van tuinieren, behangen 
en verven houdt.

Waarom zou je voor een dagenlange 

 stoffi ge verbouwing kiezen als het 

met steenstrips, verf en vernis zoveel 

 properder en sneller kan? De kleur-

coach van colora ronse kwam, zag 

en overwon. Niet alleen de schouw 

kreeg een make-over, ook de muren 

errond staken José en Katleen in 

een nieuw jasje. Voor de bakstenen 

gebruikten ze zwarte Pastime, een 

‘kalei verf’ die  je zowel binnen als bui-

ten kunt gebruiken. Het koppel had 

die verf eerder al op de achter gevel 

gebruikt en was laaiend enthousiast.

Matte, watergedragen vernis   
Omdat ze de authentieke charme van 

de houten balken wilden behouden, 

kozen ze ervoor om de balken te 

 vernissen in plaats van te verven. 

Met een schuurmatje en schuurspons 

schuurden ze het hout eerst op. Eens 

VOORBEREIDING
• Dek de vloer af en kleef alle 

niet te  schilderen delen met 
plakband af.

• Zorg voor een propere en 
vaste  ondergrond. Stoffi ge 
 voegen en korrelige bakste-
nen moet je eerst goed stof-
zuigen. Fixeer  vervolgens 
met Hydrofi x, 
een kleur loze, watergedragen 
grondlaag voor muren.

• Laat deze grondlaag 
 minimum 6 uur drogen.

AFWERKING
• Pastime breng je aan met 

een  ‘Nestalgiekwast’. Dat 
is een  speciale blokborstel 
met extra sterke haren, 
ideaal voor een ruwere 
ondergrond. 

• Afhankelijk van het gekozen 
kleur en de aangebrachte 
laagdikte kan een tweede 
laag noodzakelijk zijn. Laat 
in dit geval de eerste laag  
24 uur drogen. 

de balken gereinigd en gedroogd 

waren, streken José en Katleen ze 

in met een matte, watergedragen 

vernis. Mat om de natuurlijke look 

te behouden. Watergedragen om te 

vermijden dat de balken na verloop 

van tijd zouden vergelen. 

Het juiste contrast

Met zwart en wit kozen José en 

Katleen voor de perfecte harmonie. 

De lichte kleur van het plafond gaat 

mooi samen met de nieuwe steen-

strips op de schouw mantel, terwijl 

de donkere kleur van de Pastimeverf 

aansluit bij de donkere kurktegels 

die op de muur werden gelijmd. De 

 radiator aan de straatkant kreeg een 

laag in dezelfde donkere kleur, zodat 

ie niet te veel aandacht trekt en als 

het ware in zijn omgeving  verdwijnt. 

Dat geeft een rustiger effect.

IDEALE COMPROMIS 
Pastime is een matte,  gekorrelde 
afwerking met kalei-uitzicht, 
maar met de watervast-
heid en duurzaamheid van 
een  acrylaatverf. Het ideale 
 compromis dus tussen de 
 charme van het vroegere kaleien 
en de duurzame degelijkheid 
van een  kwaliteitsverf van 
vandaag. De verf is gemakkelijk 
met een speciale blokkwast aan 
te brengen en in zo goed als alle 
kleuren verkrijgbaar. 

VERVEN 
 ZONDER  RISICO?

Probeer eerst de kleur van 
je keuze uit met een tester uit 
op een vel tekenpapier. Zo kan 
je je gekozen kleur bekijken op 
 verschillende momenten van de 

dag met verschillende licht-
invallen. Een bon voor een 
gratis tester vind je in dit 

magazine.
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ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kalmthout, 
Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem. 
HENEGOUWEN: Mons, Tournai. LIMBURG: Genk, Hasselt, 
Houthalen, Lommel, Tongeren. LUIK: Herstal, Huy, Verviers. 
NAMEN: Namur. 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, Boortmeerbeek, 
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.

CONTACT: surf naar www.colora.eu of bel tijdens de kantoor-
uren naar 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:  Facebook, Pinterest, Instagram,  Twitter en 
Snapchat.

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