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Het homestagen van Guillaume
inspireert me wel. Oude glorie
herstellen, daar hou ik van.

Colour blocking is helemaal
mijn ding. De verfstickers van
Playground zie ik dus wel zitten.
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Een nieuwe ziel in een
oud pand

 p. 38 Nieuw

De Wonderwalls’
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Eric Appelmans
Ik spring er wel eens
graag bovenuit. Geef mij dus maar
de Eyecatcher.
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Eyecatcher in de straat
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Bjorn Meyhui

Volgens mij loopt er verf
door mijn aderen. Lees zeker hoe
verf wordt gemaakt.

Ik word helemaal wild van
#coloradiy! Zo blij met je klus en je
producten dat je het deelt … zalig toch?

Een trapje hoger? Daar zeg ik
geen nee tegen. Ik begin alvast met
de aantrekkelijkste trap te kiezen!
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OPGEKNAPT

Een nieuwe ziel
in een oud pand
Tekst Davy Debel – Foto’s Aaron Michels – www.guillaumevandurme.be

Gewoon Guillaume is het gloednieuwe concept
van interieurvormgever, minimalist en moderne
bohemien Guillaume Van Durme (27). “Ik broedde
twee jaar lang op m’n plannen. En toen botste ik
op een leegstaand pand. Het gedroomde testlabo
voor mijn nieuwe woon- en werkmodel.”

Een spitsvondig drieluik
Guillaume Van Durme doet aan
homestaging: het upgraden en
aankleden van oude te koop gestelde panden in slechte staat. Met
enkele kleine en slimme ingrepen
de oude glorie terug blootleggen,
zeg maar. Maar Guillaume geeft
het concept zo zijn eigen creatieve
twist. “Ik vorm het om tot een belevingshuis. Startende, Belgische
ontwerpers geef ik er een platform.
En intussen host ik in het pand
pop-ups en evenementen, zoals
diners, huiskamerconcerten of een
kledingwinkel.” Guillaume geeft de
designobjecten een authentieke
setting en de ruimtes opnieuw een
ziel. En alles wat je ziet is te koop.

Inclusief het huis. “Het zorgt voor een
aantrekkelijke kruisbestuiving voor alle
partijen. Maar het komt vooral de waarde
van het huis méér dan ten goede. Op die
manier wordt ook mijn inzet vergoed,”
legt Guillaume uit.
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Leven als minimalist
Eén aspect maakt Gewoon Guillaume wel heel opvallend. “Ik
bewoon – in samenspraak met de verkoper – zelf één kamer van
het huis, tot het verkocht is,” vertelt Guillaume. “En dan trek ik
weer verder. Daar hou ik van. Ik ben al 17 keer verhuisd. (lacht)
Maar ik maak het mezelf niet moeilijk. Ik heb niet meer dan een
handvol eigen spullen. Ik leef minimalistisch. Dat dwingt me om
mijn tijd anders te gaan besteden, om te denken en te doen.
En hierdoor krijgen mijn leefruimtes telkens frisse, nieuwe invullingen en kleuren.”

Weg met de afknappers
Het uitgangspunt is steeds een pand aantrekkelijk maken voor verkoop. Niks meer, maar ook
niks minder. Want Guillaume nam zijn laatste
pand stevig onder handen. “De woonkamer had
fuchsiakleurige muren, waarvan het behang los
kwam, en een deprimerend donker plafond. En
onder het aftandse laminaat zat een authentieke
plankenvloer die ontsierd werd door lijmresten.
Het rook er ook muf en het stadstuintje was
helemaal overwoekerd. Allesbehalve aantrekkelijk,
natuurlijk. Pak dit aan en je huis stijgt zienderogen
in waarde. Zonder zware kosten of structurele
ingrepen te doen,” vertelt de vormgever.

Een likje verf doet wonderen
Guillaume schuurde de oude plankenvloer helemaal op, knapte
het tuintje op en stripte en herschilderde de muren. Hiervoor
ging Guillaume eerst te rade bij colora. Naast kleuradvies kreeg
Guillaume ook technisch advies rond de geschikte verfsoorten.
Voor het plaatsen van de decoratieve technieken op de schouwen bracht colora hem in contact met Huis David uit Lokeren.
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Homestaging komt
de waarde van een
oud pand méér dan
ten goede.



voor

WE Z008
TRANSLUCENT
WHITE



Kleuren van de stoelen:
WE M60 white cluster
WE M125 wannabe green
WE M48 summer yellow
WE Y74 sunrise orange
www.chairs-gent.be
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OPGEKNAPT
Hét decor voor deco’s
“De muren en het plafond werden bewust
wit gehouden, om licht binnen te halen
en ademruimte te creëren. Maar de twee
schouwen leenden zich perfect voor
accenten met deco’s. De ene grijsgroene,
natuurstenen mantel combineerden we
met een zachtgrijze decoratieve techniek
Claystuc, voor een natuurlijk, warm klei
gevoel. De tweede schouw met zwart
glanzend marmer werd gecontrasteerd
met een goudkleurige Metallic Chic, om de
burgerwoning haar cachet terug te geven.
Dit maakt van de woonkamer hét perfecte
decor voor etentjes en vernissages.”

 De goudkleurige deco Metallic Chic (MT46 original gold)
contrasteert perfect met de zwarte schouw.

8
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Kleur op maat van je
interieur
Zelf je woning laten omtoveren door colora?
De colora coach komt met plezier bij jou
langs en bekijkt je ruimtes met andere
ogen. Samen stel je een kleurenpalet op
maat van je woning samen. Te weinig tijd
of geen zin om zelf te schilderen? Of wil
je een professionele decotechniek laten
plaatsen? Dan zorgt de colora in jouw buurt
voor een erkende vakman uit je streek.

 De warmgrijze Claystuc (KL65 carved earth) op de schouw is een
echte blikvanger.

Orac R77 Ø 62cm
€ 109,10


Tastbaar kleigevoel

Met Claystuc, een professionele decotechniek
op basis van natuurlijke
kleimineralen, creëer je
een gezellig, warm binnen
klimaat. Ontdek ook de
andere Claystuc-tinten
bij colora!


Instant prestige
op het plafond

Claystuc

Een oud herenhuis heeft
vaak nog z’n originele
rozetten. Maar met
deze overschilderbare
exemplaren van Orac
geef je élk plafond een
extra dosis klasse.
(verkrijgbaar bij colora)

Richtprijs: € 60/m2
(professioneel geplaatst)

Orac
R24 Ø 79cm
€ 123

3 TIPS VOOR EXTRA GRANDEUR

Helemaal verzot op de stijl van Guillaume? Met deze ingrepen zorg je meteen
voor een tijdloze meerwaarde!



Koester houtvloeren

Herstel aftandse plankenvloeren opnieuw in hun oude
glorie. Schuur ze op en bescherm ze met een laagje
Protect-Mat-vernis. Zo geniet je weer jaren van die
authentieke uitstraling.

Protect Mat
Watergedragen vernis geschikt voor
alle houten oppervlakken binnenshuis.
Uiterst slijtvast en niet vergelend.
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BUITENGEWOON

Eyecatcher
in de straat
Tekst Davy Debel – Foto’s Debbie Debrauwer

Bij de eerste lenteprikkels wordt er buiten al eens een pot verf
opengetrokken. Ramen, deuren, tuinhuisjes zijn de jaarlijkse
klassiekers. Maar wie echt wil uitpakken, die pakt z’n gevel
onder handen. Want een geverfde façade, die springt pas écht
in het oog. Extra voordeel: de verf beschermt je buitenmuren
voor jaren én bovendien verhoogt een verzorgde gevel de
waarde van je huis.

Voor je begint
Voorjaarstemperaturen zijn dé gedroom
de omstandigheden voor schilderwerk
buiten. De verf droogt niet te snel en ook
niet te traag. Werp wel een blik op het
weerbericht voor je begint. Vermijd re
gen in de eerste 24 uur na het schilderen
en hou eventueel rekening met een late
winterprik. Het kwik mag tijdens het
schilderen niet onder de 5°C zakken, ook
’s nachts niet. Anders droogt je verf niet.
Geeft de weerman groen licht? Dan kan
je aan de slag!

Perfect gedekt
Een bakstenen of betonnen gevel is per
fect gedekt met één grondlaag Subliprim
en twee eindlagen Sublimat. Deze effen
kwaliteitsverf oogt zeer strak en is boven
dien een prima investering op termijn.
Want vuil, schimmel en groenaan
slag
krijgen op verf moeilijk voet aan de grond.
Ben je niet zeker over de ondergrond van
je gevel of heb je te kampen met vocht?
10
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Bij colora vertellen we je meteen alles
over het juiste verfsysteem specifiek voor
jouw gevel. Volg je ook ons technisch ad
vies, dan krijg je zelfs 10 jaar garantie op
je schilderwerk.

Smaken en kleuren
Het Subli-verfassortiment is verkrijgbaar in
zowat elke kleur. Misschien heb jij perfect
voor ogen welke kleurencombinatie je op
je gevel wil. Ga ervoor! Maar toch deze tip:
je kan best wel gewaagde kleuren kiezen,
maar hou er misschien rekening mee dat
een felle kleur al snel kan vervelen. Een
rustige kleur zal je ongetwijfeld langer
graag zien. Wil je een originele kleuren
combinatie die toch stijlvol oogt? Vraag
kleuradvies bij colora en laat een profes
sional je begeleiden in je keuze.

Opvallend staaltje vakmanschap
De hoge gevel van een herenhuis onder
handen nemen is natuurlijk geen eviden
tie. Dat laat je beter aan een vakman over.

JOUW G E VE L I N
E E N N I E UW JAS J E ?
Vraag raad bij een colora
in je buurt voor kleuradvies
op jouw maat.
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BUITENGEWOON

WEZ 005
TRANSPARANT
WHITE

WEZ 137
MAGICAL
BLACK

De eigenaar van deze Gentse woning liet
de werken uitvoeren door schilder Steven
Lambert. Hij gaf de burgerwoning een
gedurfde, maar fenomenaal geslaagde
make-over. Met zwart en 
enke
le wel
ge
mikte witaccenten, zette Steven de
highlights van het huis in de kijker. Voor
deur, ramen en balustrade werkte hij met
de lakverf Elastosatin One. Het resultaat is
een eyecatcher van formaat in de straat.
Zoek jij ook een vakman om je gevel aan
te pakken? Ga langs bij colora en vraag
naar de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Gebruikte verf voor deze klus

Betongevel
Grondlaag: Subliprim
Eindlaag: Sublimat

Ramen, deur en balustrade
Grond- en eindlaag: Elastosatin One

12
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10 jaar gedekt.

Dat durft BOSS paints beloven.
Op elke gevel. Voor elk buitenproject. Met
ons advies op maat. Wij garanderen jou dat je
schilderwerk jaren stand houdt in weer en wind!
BOSS paints en colora staan voor je klaar.
Meer info rond gevelgarantie?
Ga langs bij je dichtsbijzijnde colora-winkelpunt
of surf naar www.colora.eu/blog/gevelschilderen-10-jaar-garantie

KLEUR

WE M139
CRAFTED
PINK

WE Z001
WHITE
BATHUB

WE Z010
WHITE
NUANCE

WE Y128
CRAFTED
RED

WE Z115
GREY SALT

WE M140
CRAFTED
ORANGE

WE M144
SPIRITUAL
GREY

Trendspecial 2019

WE Y47
INTO WHITE

WE M136
WHITE BEACH

WE M143
SPIRITUAL
LILAC

Holy Terra

aards & verbindend

WE Y130
SPIRITUAL
BLACK

WE M138
HOLY
TERRA

WE M87
PURE LINEN

WE Z004
BASIC WHITE

WE M141
GALLERY
YELLOW

WE Z058
WHITE
SHEETS
WE Y129
GALLERY
BLUE

In woelige tijden als vandaag gaan
mensen steeds vaker op zoek naar
rust en geborgenheid in hun interieur.
Anno 2019 willen we vooral doen
waar we onszelf goed bij voelen, en
daar past één trendkleur niet meer
bij. Combineren is een must om exact
de juiste, gepersonaliseerde sfeer
te creëren. Daarom bepaalde BOSS
paints niet één trendkleur, maar tien.
Met de kleur Holy Terra op kop.

14

/ LENTE 2019

WE M142
GALLERY
EMERALD
GREEN

WE Z104
FRIENDLY
GREY

“We creëerden drie belevings
werelden met elk hun eigen
uitstraling en sfeer,” vertelt
Saskia Vanbrabandt, product
manager Kleur. “Elke beleving
omvat 3 trendkleuren en 3
basistinten. De kleuren van
‘Spiritual living’ (zwart, lichtgrijs
en lila) zijn zeer geschikt voor
een rustig en licht interieur. De
belevingswereld ‘Gallery living’
(met geel, groen en blauw)
past goed bij kunst
zinnige en

creatieve bewoners. De kleuren
van ‘Crafted living’ (roze, rood
en oranje) verwijzen naar
authentieke natuurelementen
en zorgen voor een warm en
intiem interieur. Alle kleuren
combinaties komen samen
met Holy Terra volledig tot hun
recht!” Het is een veelzijdige
tint die in elk interieur past en
een gevoel van warmte, com
fort en veiligheid brengt. Een
thuis-gevoel dus.

Spiritual Living
op zoek naar balans
De kleuren binnen de belevingswereld ‘Spiritual Living’ zijn dé ideale
remedie tegen de boeiende, maar ook veeleisende tijdsperiode
waarin we nu leven. De gedempte tinten – lichtgrijs, zwart en lila
– hebben een kalmerend effect op je zintuigen. Dit kleurenpalet
past werkelijk overal in huis, maar de slaapkamer – een baken van
rust – is misschien wel de meest geschikte plek om deze bele
vingswereld te testen. Je kan de muren volledig onderdompelen
in een spiritual-kleur, ofwel kies je voor een kleurvlak. Puurheid
en soberheid staan centraal: ga voor subtiele verftoepassingen
en hou de inrichting natuurlijk. Een interieuraccent in aardetint –
geïnspireerd op Holy Terra – maakt het geheel nét dat tikkeltje
warmer.

WE M143
SPIRITUAL
LILAC

WE Z001
WHITE
BATHUB

WE M138
HOLY
TERRA
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KLEUR

Crafted Living
roots in de natuur
Stijlvol en subtiel zachtroze, rood en oranje zijn de
trendkleuren binnen ‘Crafted Living’. Ze stralen een
gevoel van verbondenheid met de aarde uit. Net als de
kernkleur Holy Terra, die in deze belevingswereld een
heel belangrijke rol speelt en dus een blikvanger mag
zijn. Liever geen totale make-over maar toch fan van
deze kleur? Schilder dan gewoon een kleiner object,
zoals een ladder uit bamboe en voilà: je eerste warme
kleuraccent is een feit!

Nog meer inspiratie vind je op
www.colora.eu/nl/blog/
durven-tonen-wie-je-bentis-de-nieuwe-trend.

WE M140
CRAFTED
ORANGE

WE M139
CRAFTED
PINK
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WE Y47
INTO WHITE

Gallery Living
bruisend van
creativiteit
‘Gallery Living’ straalt naast een grote liefde voor het artistieke
ook een enorme joie de vivre uit. De energieke tinten – konings
blauw, okergeel en emeraldgroen – lenen zich uitstekend voor
creatieve toepassingen, en kan je daarom zeker op o
 nverwachte
plaatsen gebruiken. Wat dacht je van gewaagde raam- of deur
kozijnen? Of een gekleurd vlak op de wand dat doorloopt op
een meubel? Je kan natuurlijk ook klein beginnen en een houten
stoel aanpakken. Creativiteit is toegelaten: alles kan en mag in de
‘Gallery Living’-belevingswereld!

 Zin om zelf aan de slag te gaan? Ga dan langs bij de colora-verfwinkel
in je buurt voor de Trendspecial-brochure of kleuradvies bij je thuis!

WE Y129
GALLERY
BLUE

WE M141
GALLERY
YELLOW

WE M142
GALLERY
EMERALD
GREEN
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Ga voor

‘wow’

met
Woodcolor
Tekst Thijs Ameye – Foto’s Laura Willems

Elk huisje heeft zijn … tuinhuisje! Het
bouwen zit ons Belgen in de genen.
Het hoeft dan ook niet te verwon
deren dat we naast onze woning
vaak ook plaats hebben voor een
mini-huisje in de tuin. Noem het een
kot, een poolhouse of een tuinkamer,
mits wat kleur fleurt een tuinhuis heel
je achtertuin op. En wat de inrichting
of bestemming ook is, met de beits
Woodcolor maak je er gegarandeerd
een pareltje van.

Woodcolor Classic of Woodcolor Hydro?
Bij Woodcolor heb je de keuze tussen een watergedragen beits
(Woodcolor Hydro) of een solventgedragen beits (Woodcolor
Classic). Beide beitsen hebben hun voordelen: met Woodcolor
Hydro ben je verzekerd van een langer kleurbehoud en met
Woodcolor Classic kun je je beits langer verwerken wanneer
je een laag aanbrengt in warme temperaturen. Het is ook een
betere keuze als je vertrekt van een verweerde ondergrond.
Aan jou de keuze!

18
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Woodcolor, de perfecte combinatie
van esthetiek en bescherming
Woodcolor is een filmvormende beits
die een mooi dekkend kleurresultaat
geeft waarbij de houtstructuur zicht
baar blijft. De beits is heel makkelijk
aan te brengen en verkrijgbaar in alle
kleuren. Bovendien zorgt Woodcolor,
door zijn laagdikte, voor een uitste
kende bescherming van je tuinhuis.

HOUT
Aan de slag

Vooraf
 Een zorgvuldige voorbereiding is het halve
werk. Behandel groenaan
slag of eventuele
schimmels vooraf met verdund bleekwater.
Laat het enkele uren inwerken en reinig dan
grondig met water. Laat goed uitdrogen
voordat je verderwerkt. Sla je deze stap
over dan loop je het risico dat de schimmels
blijven leven onder de beits en dat ze na ver
loop van tijd terug naar boven komen.
 Schuur licht verweerd hout grondig op. Ge
bruik hiervoor een schuurmachine. Bij nieuw
en glad hout is licht opschuren voldoende.
 Zorg ervoor dat het hout door en door
droog is vooraleer je beitst. Je doet dit dus
best na een droge periode.

Aanbrengen
 Woodcolor is een 1-pot-systeem wat wil
zeggen dat je geen aparte grondlaag nodig
hebt. Je brengt gewoon 2 of 3 lagen van het
product aan met een platte borstel.

Onderhoud
 Onderhoud je tuinhuis om de 2 à 5 jaar
met hetzelfde verfsysteem, afhankelijk van
de kleur en oriëntatie. Vraag gerust raad
aan je colora-coach.

WE Z125

black horse

Woodcolor classic
Beschikbaar in bijna
alle kleuren. Bestellen kan
ook op www.colora.eu.
/ LENTE 2019
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Hoe wordt verf
gemaakt?
Tekst Thijs Ameye – foto’s BOSS paints – illustraties Jana Van De Ginste

Verf. Het lijkt misschien een simpel product, maar om
tot zo’n kleurrijke substantie te komen, gaat er eerst een
heel proces aan vooraf. We gingen aankloppen bij BOSS
paints, vroegen raad aan Ward Bossuyt en ontdekten de
geheimen achter de productie van kwaliteitsvolle verf
van Belgische makelij.
1/ Het geheime recept
Verf bestaat uit 3 hoofdbestanddelen: water (solvent),
poeders en bindmiddel. Voeg
daar nog wat additieven aan
toe - het peper en zout van
de verf - en je krijgt een ingenieuze receptuur bestaande
uit een 15-tal ‘ingrediënten’
of grondstoffen.

2/ Sleutelen aan de
verfformule
In het labo van BOSS paints
wordt continu gesleuteld aan
de verfformules. Enerzijds op
vraag van de markt, ander
zijds om eigenschappen als
dekkracht en verwerking
te verbeteren. Vooral het
bindmiddel is hierbij van groot
belang. Voordat verf in jouw
colora-winkel belandt, is ze
maandenlang getest geweest.

BIND
MIDDEL

WATER

POEDER
POEDER



Over Ward

Ward Bossuyt is, net als b
 roer en
huidige CEO Toon, een telg uit de
derde generatie ‘Bossuyten’ bij BOSS
paints. Al sinds 1993 behoort Ward tot
het kloppend hart van het Researchand-Developmentteam. Eén vraag
over verftechnologie en hij is voor even
vertrokken. Ja, aan passie en kennis
geen gebrek bij Ward.
20
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UITGELICHT

Roeren roeren in de pap,
niet te traag en niet te rap.

”

3/ Roeren maar
Ziezo, de ideale verfformule
is bepaald, het mengen van
de ingrediënten/grondstoffen kan beginnen. Dit
gebeurt, Gargamel-gewijs,
in grote ketels van 1500 tot
4500 liter. Eerst wordt het
water toegevoegd, daarna
de poeders en tot slot
het bindmiddel.

4/ Geen boter, maar
slagroom
Het mengen van het bind
middel met het poederig
water is een delicaat proces.
Vergelijk het met room: als je
room te lang en te stevig
roert dan wordt het boter,
maar wat wij (en onze
klanten) willen is natuurlijk
‘slagroom’, ofwel het beste
van het beste. Na een
mengproces van zo’n 3 uur
is het verfrecept klaar.

/ LENTE 2019
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5/ Van de ketel naar
de potten
Het verfmengsel wordt vanuit
de ketel in potten afgevuld.
Grote potten worden via
zuignappen automatisch op
palletten geplaatst. Kleinere
verpakkingen worden in
plastic folie gewikkeld. Vanuit
BOSS paints verspreiden de
potten zich vervolgens over
de colora-winkels.

6/ Let’s add some
colour!
Wist je dat, met uitzondering
van de kleuren RAL 9010 en
zwart, de verfpotten in colora
geen enkel afgewerkt product
bevatten? Het laatste deel
van het productieproces, het
toevoegen van kleur gebeurt
immers in de colora’s zelf.
Pas op het moment van de
verkoop bekent een verf dus
écht kleur.
22

/ LENTE 2019

UITGELICHT

De verfproductie
van BOSS paints in cijfers

1 120 000
POTTEN PER JAAR

11 500 liter

3X
ETIKETTEERDERS

153
VERSCHILLENDE VERVEN

DAGELIJKSE PRODUCTIE

5X
VERFMAKERS

5X
AFVULLERS
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Kies voor advies!
Tekst Eveline Emmelmann – Foto’s Karen Nachtergaele – Winkel colora mons

Ik. Kan. Niet. Kiezen.
Je interieur heeft kleur nodig
en je weet echt wel wat je wil.
Je bent hélemaal geen twijfe
laar. Maar je ziet door het bos
van kleurwaaiers en kleur
kaartjes de bomen niet meer.
Je partner heeft geen mening
en je schoonmoeder des te
meer. De goedbedoelde raad
van je vrienden en je nieuws
gierige buurvrouw helpen
ook al niet. Integendeel.

Wij hebben nieuws voor je. Het hoeft helemaal niet zo
te zijn! Vraag wat hulp. Dat doe je in de schoenwinkel
of meubelzaak toch ook? colora biedt je volledig vrij
blijvend kleuradvies aan huis. Het kost je zo goed als
niets en is in een mum van tijd ingepland. Het is geen
moeite. We doen het graag én we zijn er goed in.

1

Maak een afspraak
Een kleuradvies aan huis maakt echt het
verschil! In een ruimte staan, het zonlicht
zien binnenvallen … Dát is de 
cruciale
informatie die jouw kleuren straks hele
maal tot hun recht doen komen.
Heb je geen tijd om naar ons te komen?
Geen nood, via onze site boek je makke
lijk een afspraak. Of bel ons op en bekijk
met de kleuradviseur wanneer jullie
agenda’s matchen. Heb je liever per
soonlijk contact voordat je met ons in
zee gaat, ga dan naar je colora-winkel.
We verwachten je.

24
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3

D-Day
Je kleuradviseur is er. En nee, het wordt
geen onemanshow. Dit gaan jullie samen
doen. Aan de hand van jouw voor
bereidingen, goedgekozen vragen, vaste
materialen of items in huis … brengt de
kleuradviseur jouw wensen naar boven.
Zijn of haar expertise en ervaring lood
sen je moeiteloos naar dat voor jou
perfecte plaatje. En daarbovenop helpen
we je ook met je verfkeuze én zetten we
je met allerhande praktische tips op weg.

 Behangcollectie Masureel
www.masureel.com

2

Maak je klaar
Bereid je kleuradvies voor door zelf al
eens te verzamelen wat je leuk vindt.
Maak een Pinterest-bord met toffe
ideeën of googel naar inspiratiebeelden
en plaats ze samen in een mapje. Of leg
wat spulletjes, textiel of foto’s uit tijd
schriften klaar op de dag van afspraak.
Voor je colora-coach zijn ze een schat
aan informatie om de kleurkeuze te
verfijnen.

inspiratie nodig?
Volg ons op instagram

 @colora_de_verfwinkel.
/ LENTE 2019
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4

Getting it on!
Wat na het kleuradvies? Wel, we kunnen
ons moeilijk voorstellen dat je er niet
onmiddellijk zou willen invliegen. Kom
dus als de bliksem verf halen! Geen zin
om zelf te schilderen? Dan verwijzen
we je graag door naar een betrouwbare
vakman die voor jou de klus klaart.
Slaap je er toch nog liever een nachtje
over of komt er iets tussen? Relax! Je
dossier wordt bij ons zorgvuldig be
waard. Ben je er klaar voor, dan weet je
alvast de weg!

praktisch
Afspraak inplannen:
www.colora.eu/nl/kleuradvies
Je kan ook langsgaan bij of bellen
naar je colora-winkel. Je vindt alle
gegevens op www.colora.eu/nl/
onze-winkels.
Prijs: € 90 waarvan € 60 wordt
terugbetaald bij aankoop van meer
dan € 300 verf nadien.

26
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WE Z010
WHITE
NUANCE

DC 7-C

WE Z105
PLEASANT
GREY

Wat denk je? Zegt het je iets? Laat je dan vooral
niet tegenhouden! Het is als nieuwe kleren ko
pen. Bepaalde kleuren staan je nu eenmaal beter
dan andere. Maar een woning kleed je niet elke
dag in, onze kleuradviseurs wel. En die staan te
springen om je te helpen!
/ LENTE 2019
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 Bekijk ook ons filmpje op
www.colora.eu/doe-het-zelf/
hout-binnen-schilderen.

Hoe schilder je
een deur?

1

Tekst Thijs Ameye – Illustraties Jana Van De Ginste
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een deur
schilderen doe je het best zo naakt mogelijk.
En met “naakt” hebben we het natuurlijk over de deur die
je best eerst grondig stript. Verwijder meteen alle klinken,
scharnieren, afdekplaatjes en ander beslag. Da’s meteen heel
wat afplakwerk gespaard. Door je deur uit zijn kader te halen,
kan je de boven- en onderkant makkelijk meeschilderen.
Dit wordt heel vaak vergeten maar kan vochtaantasting
onderaan de deur naar aanleiding van dweilen voorkomen.

SCHILDER EERST DE
ZIJKANT VAN DE DEUR.
PLAK EVENTUEEL DE
NIET TE SCHILDEREN
DEURZIJDE AF. GEBRUIK
EEN ANZA-VILTROL OF EEN
KWAST GESCHIKT VOOR
WATERGEDRAGEN LAKKEN.

2
DEEL HET DEURVLAK
DENKBEELDIG IN DRIE
OF VIER ONGEVEER
GELIJKE HORIZONTALE
STROKEN. BEGIN MET
HET EERSTE DEEL
BOVENAAN.
NEEM ROYAAL VERF OP
JE ROL EN BRENG DE
VERF IN HORIZONTALE
STROKEN AAN. ZORG
DAT DE STROKEN VERF
AANSLUITEN BIJ HET
AANBRENGEN, ZO BEN
JE ZEKER VAN EEN
VOLDOENDE VERBRUIK.

4
HERHAAL DEZE STAPPEN
OP DE VOLGENDE DELEN
VAN DE DEUR EN ROL
DE OVERLAPPINGEN
GOED UIT.

3
VERDEEL DE VERF
ONMIDDELLIJK
DAARNA DOOR ZE
VERTICAAL TE
ROLLEN EN EINDIG
DOOR NOG EENS
HORIZONTAAL UIT
TE ROLLEN.

5
KIJK ’S AAN. JE DEUR IS
KLAAR OM OPNIEUW IN
TE KADEREN.

x2

x2
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VERGEET NIET OM BOVEN
EN ONDERKANT MEE TE
SCHILDEREN. DEZE LAATSTE
KAN VOCHTAANTASTING
ONDERAAN DE DEUR NAAR
AANLEIDING VAN DWEILEN
VOORKOMEN.

HANDIG

Het multifunctionele mes,
een meid voor alle werk
Tekst Thijs Ameye – Foto colora

Een multifunctioneel mes ziet er op het eerste zicht misschien uit als
een gek ninjawapen, maar vergis je niet: het is een super handig mes
dat letterlijk en figuurlijk langs twee kanten snijdt. Een multifunctioneel
mes is - hoe kan het ook anders - multi-inzetbaar.

Je kunt het gebruiken:
OM OVERTOLLIGE VERF AF TE
SCHRAPEN VOOR JE EEN ROL
UITWAST. JE ZAL ERVAN
VERSTELD STAAN HOEVEEL
VERF JE HIERMEE UITSPAART.

ALS STEEKMES OM
VERF-, BEHANG- OF
LIJMRESTEN TE
VERWIJDEREN

ALS
PLAMUURMES

OM SPIJKERS OF
SCHROEVEN TE
VERWIJDEREN
OM VOEGEN TE VERBREDEN

l deze
Beste ge tool
handi
p
super
nog o
g
a
a
u.
vand
lora.e
o
c
.
w
ww
3
€ 13,0
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Plakken of fiksen?

PIECE OF TAPE

De juiste afplaktape voor elke ondergrond.
Meer info?

Ga langs bij je colora in de buurt of surf naar
colora.eu/nl/blog/de-juiste-afplaktape-voor-de-juiste-ondergrond.

BINNENKIJKEN

Zwartwit met een
wolkje warmte
Tekst Davy Debel – Illustraties Jana Van De Ginste – Foto’s Bart Colson – www.colson.be

Portretfotografie gaat over meer dan beeld. Het gaat over
het verhaal achter het portret. Net zoals het perfecte kopje
koffie altijd meer over de menselijke warmte errond gaat.
Fotograaf Bart Colson (52) vond in dit verbindende aspect
tussen zijn twee passies – portret en koffie – de inspiratie
voor zijn gloednieuwe project. Een fotostudio naadloos
gecombineerd met een gezellige koffiebar. In KoffieSHOT
zorgen Bart en zijn team sindskort dagelijks voor een flinke
scheut menselijke warmte. Voor én achter de lens.

De geur van vers gemalen koffie, keu
velende mensen aan tafeltjes en een
gezellige toog met uitgestald gebak: het
zijn niet meteen de ingrediënten die je in
een fotozaak verwacht. “Een fotoshoot
brengt vaak families samen,” vertelt
Bart onder het zetten van de perfecte
slow coffee. “Er onstaat emotie, mensen
willen nog wat napraten. En dat kon
niet. Ik wou mijn klanten dat gezellige
kader kunnen bieden. Maar ik wilde het
vak beheersen,” legt hij uit. “Ik verdiepte
me in de koffiecultuur en volgde een
baristaopleiding. En ik bezocht de hippe
/ LENTE 2019

31

BINNENKIJKEN

“

De koffie zorgt voor een babbel
en m’n camera legt het verhaal vast.

koffiebars op Bali en trok naar Indonesië
om er bij lokale koffieboeren het pluk
ken en artisanaal branden te leren.”

Op zoek naar de geknipte schilder
De styling van de koffiebar had Bart
grotendeels voor ogen. “Ik wou s owieso
werken met zwart en wit. Om het foto
werk optimaal tot z’n recht te laten
komen,” verduidelijkt Bart. “Wat ook
zeker was, was dat ik niet zélf zou
schilderen. Ik ben niet echt zo’n klusser.
(lacht)” Voor de uitvoering van de wer
ken rekende Bart op vakschilder Patrick
Moreel. Patrick kent zijn vak en stelde
mij gerust. Ik kon me gewoon verder
toeleggen op mijn camera. Ik had er di
rect vertrouwen in dat het goed kwam.”

Warme accenten
Het Indonesische teakhout is een knipoog
naar mijn koffie-tocht in Bali. Daarnaast

wou ik graag nog een retro-
accent met
behang. Bij colora viel mijn oog al snel op
het oversized Lohko-motief. Met dit textiel
behang werkten we de cosy zithoek af. De
grote gloeilampen zorgen daarbovenop
voor een warme sfeer, precies hoe we het
wensten.

Black & white
“colora-coach Christine van colora kortrijk
inspireerde ons. In de winkel vonden we
binnen het grote aanbod kleuren het
perfecte zwart, Noble Black. Een zwart
tint met subtiele bruine ondertoon. Nét
de cosy sfeer die ik voor ogen had voor
de koffiebar,” weet Bart. Voor het cleane
fotogedeelte van de winkel koos hij voor
RAL 9016, een zeer heldere wittint. De
muren werden afgewerkt met Topsoft,
voor stijlvolle zijdeglans. Voor het pla
fond werd met het ultrastrak ogende
Topmat gewerkt.

WE Z138
NOBLE BLACK
 Steeds welkom in KoffieSHOT,
Otegemstraat 22 in Zwevegem.
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Textielbehang
Lohko 111295 (by Scion)

 Het oversized retro-behang zorgt
voor een speels effect.

34
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Je schilderklus laten doen

HULP

Op zoek
naar
de juiste
schilder
?

in stappen

2

1
De colora-coach luistert naar
je wensen en zorgt voor
kleuradvies indien nodig.

4

3

colora gaat in haar
betrouwbare netwerk
van vakmensen op
zoek voor jou.
Je wordt binnen de week
gecontacteerd door de juiste
schilder voor je klus, uit je buurt.

De ervaren schilder komt
binnen 2 weken langs en stelt
een offerte voor je op.

interesse?
Neem contact op met je
colora-winkel in de buurt
of vul het aanvraagformulier
in op www.colora.eu/nl/
huis-laten-schilderen.

Offerte goedgekeurd?
Hij/zij gaat aan de slag met de
kwaliteitsverf van BOSS paints.

5
7

6
Je huis wordt piekfijn en netjes
afgewerkt en achtergelaten.

colora volgt de schilderwerken
op en checkt of jij 100%
tevreden bent over het
schilderwerk.
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HOUT

 Bekijk ook ons filmpje op
www.colora.eu/doe-het-zelf/
hout-binnen-schilderen.

3X
anders
NAAR EEN
HOGER
NIVEAU
Eerste indrukken zijn blijvend. Dat is
zo bij ontmoetingen tussen mensen,
maar ook bij het binnenkomen van een
woning. Met een mooie en originele
trap til je je hal naar een hoger niveau
én komt iedereen opgewekt binnen!

Blikvanger
Wil je op een originele manier meer kleur in je interieur brengen? Overweeg dan eens om je trap dekkend te schilderen.
In een traphal spendeer je immers veel minder tijd dan in een
leefruimte, waardoor je kunt experimenteren met kleur.
Let wel: een trap wordt uitvoerig gebruikt en het schilderen
ervan is een hele klus! Als je het doet, doe het dan goed; liefst
met de slijtvaste lakverf Durosatin die in vrijwel alle kleuren te
verkrijgen is. Extra fijn: hij droogt erg snel, waardoor je niet
lang hoeft te wachten om je eyecatching trap opnieuw te
kunnen gebruiken!

Tekst Laura Willems – Foto’s Lenzer

WEM 71
POTTERY
BLUE

Durosatin
Slijtvaste lakverf voor trappen
en houten vloeren
36
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Au naturel

De gulden middenweg

Heeft je trap doorheen de jaren al te veel kleurtjes gekregen en
wil je ’m nu liefst zo natuurlijk mogelijk? Dan heb je twee opties.
Ofwel kun je de trap decaperen met het krachtige afbijtmiddel
Paint’off Instant. Decaperen is een arbeidsintensief werkje, maar
wat je zelf doet doe je beter, toch?
Een tweede optie is om je trap te laten luchtgommen, dat is een
manier van fijnstralen om oude afwerkingslagen te v
 erwijderen
en oppervlakken terug te brengen naar hun originele staat.
Contacteer hiervoor je colora-winkel voor een vakman die je
hierbij kan helpen.
Als je trap eenmaal zuiver staat, kan je hem best beschermen
met Protect Mat. Deze slijtvaste matte vernis geeft een iets
warmer uitzicht aan bleek hout en is ideaal voor intensief
gebruikte oppervlakken. Heb je een nieuwe trap, dan kan je
natuurlijk direct aan de slag met de vernis.

Kun je niet kiezen tussen een natuurlijke afwerking of een iets
gewaagdere? Combineer dan beide mogelijkheden voor een
uniek resultaat!
Starten doe je uiteraard met een zuivere trap, daarna is het
volledig aan jou: welke oppervlakken zet je in een kleur en
welke geef je een laagje vernis? Door enkel de horizontale
delen van de treden en leuning met Protect Mat te vernissen
en de andere oppervlakken in een donkere Durosatin-verf te
schilderen kreeg deze traphal een modern landelijk karakter.
Maar laat je creativiteit gerust de vrije loop: misschien kun je
enkel de spijlen verven, of een ombre-effect creëren door de
verticale delen van donker naar licht te schilderen? De keuze
is aan jou!

Protect Mat

WE Y80
BLACK
GALAXY

VERNIS

Protect Mat
Slijtvaste matte vernis voor
parket of hout binnen

+

Durosatin
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De Wonderwalls’
Playgroundstickercollectie
Onder de naam ‘Wonderwalls’ ontwerpt Katrien Vanderlinden niet alleen
mooie muurschilderingen. Met haar
gelijknamige boek leert ze hoe je ze zelf
kunt maken. Voor colora gaat ze nog
een stapje verder: met de ‘Playground’collectie introduceert ze kleurrijke
muurstickers én een opvallende
nieuwigheid: verfstickers ‘stick & paint’.
Tekst & foto's Coffeeklatch

Vanwaar het idee om muurschilde
ringen te maken?
Toen ik vier jaar geleden op zoek was
naar leuk behangpapier voor de kamer
van mijn zoontjes, vond ik niet wat ik
wou. Daarom dacht ik: ik schilder zelf iets.
De muurschildering die ik maakte, viel
enorm in de smaak van mijn vrienden. Zo
is het idee voor Wonderwalls ontstaan.

Wat kunnen we van de ‘Playground’stickercollectie verwachten?
De stickers zijn heel makkelijk en snel
aan te brengen. Het zijn echte eyecat
chers en originele alternatieven voor behangpapier en accentmuren. De motie
ven van de collectie zijn speels en vrolijk
en passen perfect binnen het kleurrijke
Wonderwalls-universum. Het gaat van
38
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 Sticker Wonderwalls’ Playgroundcollectie: cubes

VERFSTICKER AANBRENGEN
IN 5 STAPPEN
1
Maak de effen ondergrond vet- en
stofvrij met een schone doek en
markeer op de muur waar je de
verfsticker wilt hebben.

2
A 27-C

Leg het stickervel op de grond met
de papieren beschermlaag naar
boven. Verwijder deze eerste laag
en kleef de sticker op de muur.

B 7-C

Wrijf erover met een spatel en
verwijder de tweede laag.

3

4
Kleur de lijntekening in met de verf
die je wenst.
A 38-F

5
Trek de derde laag af. En klaar!

geometrisch en abstracte tekeningen,
naar handgetekend en figuratief werk,
voor elk wat wils.

MAAK VAN JOUW MUUR
EEN EYECATCHER OP EEN SNELLE
EN ORIGINELE MANIER.

Naast gewone muurstickers, bied
je ook verfstickers ‘stick & paint’
aan. Wat zijn dit precies?

Ontdek de volledige
PLAYGROUND-collectie op

Het idee erachter is uniek, snel en eenvoudig. Verfstickers kun je inkleuren
met verf. Het proces is vergelijkbaar
met schilderstape die je overschildert
en verwijdert eenmaal de verf is opge
droogd. Wat er tevoorschijn komt, is
een strakke ingekleurde tekening. Het is
geen sjabloon, want de sticker blijft aan
de muur hangen. De techniek is fijn, omdat je helemaal niet nauwkeurig te werk
hoeft te gaan. En de kleuren, die kies je
helemaal zelf.

Ga je voor een vrolijke muursticker
zoals de ‘cherry lips’ of verkies je
een persoonlijk ingeschilderde
verfsticker? Up to you!

www.colora.eu
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Voorgoed verlost van mos
Tekst Davy Debel – Foto’s Efie De Grande

Schuttingen, tuinhuisjes en terrasmeubelen die buiten
overwinteren, krijgen in ons vochtige klimaat vrij
snel een groen jasje. Want nat hout is hét lievelings
territorium van algen en mossen. Je kan die vuil
ogende groenaanslag nochtans makkelijk verwijderen
en voorkomen. Met Woodmask Cleaner en Sealer geef
je groen geen kans. Je hout fleurt weer helemaal op en
krijgt bovendien een waterafstotende beschermlaag!
40
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Mosvrij hout het hele jaar door
Woodmask Cleaner is een duurzame
oplossing die groen grondig verwijdert
zónder schade te veroorzaken. Het hout
krijgt ook z’n oorspronkelijke look terug.
Met Woodmask Sealer, het broertje,
bescherm je het hout tegen nieuwe
indringers. Dit kleurloze impregnatie
middel verzegelt het hout en werkt
water
afstotend. Het product zorgt ook
voor een mooie, egale houtvergrijzing.

Stap

Woodmask is een duo-product: Wood
mask Cleaner reinigt en Woodmask Sealer
beschermt.
De reiniger is een zuur detergent dat diep
inwerkt in de houtvezels. Het ontdoet je
tuinhout grondig van groenaanslag. Voor
deze klus grijp je beter niet naar een
hogedrukreiniger. Want het afspuiten kan
je hout beschadigen en bovendien zullen
algen en mos zich snel terug vastzetten.



voor

1

AAN DE SLAG!
Woodmask Cleaner

Splinternieuw hout? Je mag meteen naar stap 2. Vervuild hout?
Eerst cleanen. Spuit het hout eerst nat met de tuinslang en dep
het water op. Strijk één laag Woodmask Cleaner uit met een
platte borstel en laat een kwartiertje inwerken. Schrob het vuil
nu af met een handborsteltje en spoel na met de tuinslang.
Laat het hout 48 uur uitdrogen voordat je aan de slag gaat met
Woodmask Sealer.

Stap

2

Woodmask Sealer

Strijk met een platte kwast één laagje Woodmask Sealer over
het hout en laat 24 uur drogen. That’s it. Voortaan parelt de
regen er gewoon vanaf. Een jaarlijkse behandeling hiermee en
je schutting, tuinhuis of terrasmeubel is voorgoed verlost van
groenaanslag. Zélfs in ons Belgische klimaat!



aanbrengen sealer
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GEEF VORM
AAN UW PROJECTEN
www.nmc-decoration.com

GETIPT

Je fiets in de hal parkeren?

Da’s kras!
Tekst Thijs Ameye – Foto Laura Willems

Stadsmensen zweren bij de fiets als transportmiddel voor kleine verplaatsingen.
En terecht. Maar waar stal je je fiets op een
veilige en snelle manier? In je hal, natuurlijk!
En wat als je je muur in een fris kleurtje wilt
schilderen? Geen probleem, met volgend
verfsysteem hou je je hal netjes en gaaf.
Ja, da’s kras!
1/ Optivlies: met vlies ga je voor een egale
afwerking én een versteviging van de ondergrond. Er zullen dus geen brokjes vrijkomen als
je je fiets ’s iets te wild tegen de muur plaatst.
2/ Twee verflagen: met één grondlaag Topprim
en één afwerkingslaag Topsilk bereik je de
ide
ale combinatie van een mooi, streeploos
uitzicht en uitstekende reinigbaarheid.
3/ Decofinish: plaats Decofinish Satin als extra
af
werkingslaag tegen metal marking (zwarte
strepen op je verflaag door contact met metaal).
Door de muur in twee kleurvlakken in te delen,
waarbij je enkel het onderste vlak vernist, hoeft
het eventuele glansverschil niet te storen.

WE M86
ANCIENT
WHITE

WE Y127
BLUE
UNIVERSE
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Een badkamerrenovatie
op startersmaat
Tekst colora – Foto’s Laura Willems

De aankoop van een eerste woning
gaat meestal gepaard met het
plunderen van je spaarrekening, en
dan zijn grote renovaties vaak niet
meteen aan de orde. Gelukkig kun
je met een lik verf je woning tóch
al naar je hand zetten, wat Laura
dan ook meteen deed toen ze ging
samenwonen met haar vriend.

De woning in het centrum van Gent
was tot voor kort een studentenkot en
bijgevolg erg studentikoos ingericht.
“Vreemde kleurencombinaties, versleten
meubels, goedkope materialen … Het was
misschien wel gezellig, maar na zelf zo
lang gestudeerd te hebben waren we
die studentensfeer inmiddels wel beu”,
vertelt Laura. Lang duurde hun beslis
sing om de belangrijkste ruimtes in huis
te herschilderen dus niet. De badkamer
was het eerst aan de beurt!

Wit = te saai
Oorspronkelijk had Laura het idee om alle
muren in de badkamer in een diep donker
blauw te schilderen, maar dat raadde de
colora-coach haar al snel af. Donkere
kleuren zijn ideaal als accentmuur en
perfect om te gebruiken in kleine ruimtes
zonder daglicht (zoals een toilet) maar
vermijd je best in ruimtes waar je veel
tijd spendeert. “Aangezien we wilden
werken met wat er al was – een donker
44
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WE M117
BLUE
MONSOON

blauw wastafelmeubel en een zwarte
tegelwand – en wit geen optie was
(want: te saai!) overwoog ik eerst nog
een lichtroze kleur, maar daar was mijn
vriend niet echt voor te vinden.” Om de
kerk in het midden te houden koos Laura
daarom voor Blue Monsoon, een grijzige
blauwe kleur die het badkamermeubel
en de tegels mooi complementeert.

Don’t try this alone
“Een gewaarschuwd mens is er twee
waard: het schilderen van een badkamer
is best een uitdaging! Sanitair is u
 iteraard
niet verplaatsbaar en kan daarom hinder
lijk zijn bij het gebruiken van een ladder.
“Uitdagende ruimtes zoals een badka
mer zou ik daarom nooit alleen schil
deren”, adviseert Laura. “Als mijn lief de
ladder niet had ondersteund was ik ge
garandeerd naar beneden gedonderd; zo
onstabiel waren bepaalde opstellingen …”

Donkere kleuren vermijd je best in ruimtes
waar je veel tijd spendeert.
Warm blauw
Op Pinterest mogen bepaalde kleurkeu
zes er dan wel fantastisch uit zien, het
is belangrijk dat je de ruimte eerst goed
analyseert. “Onze badkamer heeft een
noordelijke oriëntatie, wat gelijk staat aan
een koele lichtinval. Dat heeft als voordeel
dat de kleur niet zo veel van schakering

verandert doorheen de dag, maar als na
deel dat de ruimte snel heel kil en afstan
delijk kan aanvoelen.” Door te kiezen voor
een warm blauw heeft Laura dat nadeel
kunnen omzeilen. De tropische planten,
houten accessoires en rieten manden
zorgen voor extra sfeer.

Meer tips over badkamers
schilderen vind je op
www.colora.eu/verf/
badkamer-schilderen.
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Collection Tribute ‘Bali Jungle’- TRI404

Luxurious non woven wallc overings made in B elgium
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#coloradiy
gevonden op Instagram

Volg ons @colora_de_verfwinkel

1

eline_vi Lucille’s closet © #pinkblush #colora

mesjel Een nieuwe maand is een nieuwe look
voor mijn #livingroom. #inspired #painted

deoverburen The Good Stuff – Interior #softskin
#nicestuff

estrelladelmar_starfish

hannebraspenning Step by step ...
Kleurtjes
kiezen, kast herschilderen ... We zijn er bijna, denk
ik. #kidsroom

nickvrtssn Bring it on sunshine. Been cold
and dark way too long! #slaapkamerinterieur
#bedroominspo

isabel_mjj #kitchen #alittlebeautyeveryday
#aquietstyle

petit_em_blog New look pour le salon !
Aujourd’hui j’ai attaqué le mur en couleur, ça avance !
#sometimesgreen #livingroommakeover #colora

kabinekoksijde Let’s show the world some bad
ass babe power. #madewithlove #creativehappylife
#colora
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“ Kom langs bij een colora in je buurt
en geef je huis de volle laag.

In jouw winkel

In de e-shop WWW.COLORA.EU:

ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten,
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk,
Wommelgem.
HENEGOUWEN: Mons, Tournai.
LIMBURG: Bree, Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren.
LUIK: Herstal, Huy, NAMEN: Namur.
OOST-VLAANDEREN: Aalst, Beveren, Deinze,
Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg),
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove,
Oudenaarde, Ronse, Sint-Niklaas, Zottegem.
VLAAMS BRABANT: Aarschot, Boortmeerbeek, Diest,
Grimbergen, Leuven, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw,
Ternat, Tienen, Zaventem.
WAALS-BRABANT: Waterloo, Wavre.
WEST-VLAANDEREN: Brugge (Sint-Andries), Brugge
(Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen,
Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem.
NEDERLAND: Uden.

bel tijdens de kantooruren naar ons gratis
nummer +32 (0)800 95 673.
Blijf op de h
 oogte 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.

   

Op zoek naar een job ?
Heb jij een hart voor kleur en verstand van verf - of wil je er alles over weten – dan kom je
misschien wel in aanmerking als winkelmedewerker of winkelverantwoordelijke bij colora!

Interesse? Surf naar jobs.colora.be en ontdek onze vacatures.

Altijd welkom voor
een pot verf en een
woordje uitleg.

