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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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The ABC of 
Wall Decoration

Breng je muren tot leven!
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Goed gemeten  p. 45

Dromen in kleur
Meer dan ooit dromen we van zon,  

gezelligheid, feest ... én kleur. En waar kan je beter 
starten, dan bij jou thuis? Een gezellig nest creëren, 

een pittoresk terras, ... maar ook gewoon weer 
kúnnen dromen en plannen maken.  

So kick off your shoes, get cosy & droom mee weg 
van je volgende schilderplannen in dit nummer.
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Ish bekent kleur 
Tekst Elise Vanhecke – Foto’s Stefanie Faveere

EEN NIEUW VERHAAL IN EEN OUD PAND 
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Volg de renovatie- en andere verhalen van Ish via @ishaithamou 

Technische tips van Tim 
Hij kocht een herenhuis en besliste meteen om alles 
te renoveren. Als final touch, de grote finale van 
zijn verbouwingsverhaal, ging Ish langs bij colora 
Grimbergen voor advies. Tim zette hem goed op 
weg met de nodige verftips en -tricks. Hoe kon Ish 
de oude deuren schilderen zodat het karakter van 
de woning behouden bleef? Welke verfroltech-
nieken geven het meest egale resultaat? Maar ook 
praktische tips over het juiste materiaal, het belang 
van zorgvul dig afplakken en het voorbereiden van 
de muren, stoomden Ish helemaal klaar voor de 
make-over van zijn woning. Voor 
de meer uitdagende plekken in 
huis, bracht Tim Ish in contact 
met de juiste vakmensen. 

Of het nu in dans is, in theater, in  
woorden of in zijn interieur, Ish Ait 
Hamou (34) vertelt graag verhalen. 
Hij kocht dan ook een he ren  huis met 
karakter en een oude ziel. Een woning 
die met het juiste kleurenpalet een  
heel nieuw verhaal vertelt. 

Ish kennen we vooral als choreograaf en jurylid van 
So You Think You Can Dance. Maar minstens even 
groot als zijn passie voor dans is die voor woorden 
en verhalen. Ish Ait Hamou is een storyteller. En 
dat trekt hij ook door in het interieur van zijn oude 
pand, een woning met een verhaal. CK D 34-a
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https://www.colora.eu/kleuren/ck-d-34-a
https://www.facebook.com/ishaithamou
https://www.colora.eu/kleuren/ck-d-34-a


Advies van 
een expert
Een huis met oud 
pleisterwerk? Druk 
een stukje plakband 
stevig op een onop-
vallende plek op de 
muur. Hangt er bij het 
verwijderen niets aan 
de tape, dan kan je 
met een gerust hart 
schilderen. 

Op zoek naar de juiste schilder?
Neem contact op met een colora-winkel in je 
buurt of vul het aanvraagformulier in op  
www.colora.eu/nl/huis-laten-schilderen

Natuurlijk en zacht
De juiste verfkleuren vond Ish samen met Isabelle. 
Ish wilde natuur in huis halen, en kleuren die hem 
inspireerden. Isabelle stelde vragen, luisterde en 
deed meteen voorstellen voor het kleurenpalet.  
De kleur in de hal komt terug in de vloertegeltjes 
(zie foto vorige pagina). Alle andere tinten in huis 
werden natuurlijk en zacht gehouden om een lijn te 
trekken in het geheel, en om de authentieke ziel en 
sfeer van de ruimtes te behouden. 

Het zachte nude (CK C 11-B) brengt een geborgen gevoel 
en is daarom ideaal voor de slaapkamer.

WE M87
PURE LINEN CK C 11-B
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m87-pure-linen
www.colora.eu/nl/huis-laten-schilderen
https://www.colora.eu/kleuren/ck-c-11-b
https://www.colora.eu/kleuren/we-m87-pure-linen
https://www.colora.eu/kleuren/ck-c-11-b


Bestel vandaag nog op www.colora.eu€ 18,32 per rol van 15 cm x 50 m

Coverit

Net schilderwerk start bij het juiste afdekmateriaal. Voor de hoekjes en  
plekjes waar je moeilijk bij kan, gebruik je Coverit: zelfklevend afdekpapier  
waarmee je moeilijk bereikbare oppervlakken snel en gemakkelijk kan  
beschermen tegen verfspatten, stof en vuil.

 4 Voor het beschermen van plinten, trapleuningen, buizen, radiatoren, ... 

 4 Binnen te gebruiken.

 4 Tot 14 dagen verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten.

Om vlekkeloos te verven
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De ideale schilder- 
omstandigheden
Illustraties Eline Maes

Dat schilderen in de regen niet optimaal is, hoeft 
geen verdere uitleg. Maar wist je dat er naast regen en 
geen-regen nog heel wat factoren bepalen hoe het 
eindresultaat eruit zal zien? We sommen alvast enkele 
te vermijden valkuilen op. Óók als je binnen schildert. 

Binnen

Verluchting
Zorg tijdens het schilderen voor 
een tochtvrije omgeving. Houd 
ramen gesloten en verlucht pas 
na het schilderen.

Relatieve luchtvochtigheid
Bij een te hoge luchtvochtigheid droogt watergedragen verf 
niet goed of zelfs helemaal niet. Door de te schilderen kamer op 
voorhand te verwarmen, daalt de luchtvochtigheid. Bij te droog 
weer plaats je best enkele emmers warm water in de ruimte om 
de luchtvochtigheid te doen stijgen.

Licht
Sommige lakverven op White Spirit-basis 
hebben voldoende licht nodig om te kun-
nen drogen. Ben je pas later op de dag 
klaar met schilderen? Laat het licht dan 
branden gedurende de eerste nacht voor 
een goede droging.



Regen en luchtvochtigheid
Tijdens of vlak na een regenbui of 
mist schilder je beter niet buiten. 
Ook niet als het te schilderen op-
pervlak overdekt is. Doe je dat wel, 
dan droogt de verf niet optimaal 
door de te hoge luchtvochtigheid. In 
dat geval vormt watergedragen verf 
geen optimale verffilm (lees: uitge-
harde verflaag die zich vormt na het 
drogen). Ook na het schilderen blijft 
het best droog. 

Buiten

Temperatuur
Schilder bij voorkeur bij een 
temperatuur tussen 10 en 20°C.  
Zowel binnen als buiten.

Zon
Schilder ruime tijd voor 
de volle zon of pas na-
dat de volle zon op het 
te schilderen oppervlak 
enige tijd is verdwenen. 

Wind
Wind kan een enorme stoorzender 
zijn bij het schilderen. Als er te veel 
wind is, dan droogt de verf te snel. 
Daarnaast is de kans dat er stof in 
de natte verflaag waait ook groter. 
Voer daarom je schilderwerken pas 
uit wanneer het praktisch windstil is.
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Kies een warme contrasterende kleur als achtergrond voor je planten om schaduw nog meer spel te geven
(muur links WE M84 Bittersweet Orange, muur rechts WE M173 Orange Empathy).
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De magie van de Méditerrannée

Bij een Mediterraans geïnspireerd stadstuintje pri-
meren warme tinten. De charme van deze stijl zit ’m  
in de schijnbaar onafgewerkte afwerking. Zo ge-
bruiken we hier een gekorrelde gevelverf met kalei- 
 uit zicht in twee kleuren voor een subtiel kleurverschil. 
Deze warme kleuren komen nog mooier tot hun recht 
in combinatie met wat groen: zet je Monstera-plant 
dus gerust buiten zodra de tempe raturen het toe-
la ten. Een rieten tuinmeubel, een sisal tapijt en een 
houten bankje erbij, en je bent op vakantie in 3, 2, 1!

3X 
anders

EEN VAKANTIEGEVOEL 
OP ENKELE M2 
Er is véél mogelijk op  
slechts een paar m2.  
Niet alleen je huis kreeg 
het afgelopen jaar andere 
functies toegemeten, ook  
de tuin werd een volwaar-
dig alternatief voor een 
verre vakantiebestemming.  
Klaar om opnieuw op reis 
te gaan in eigen (stads)
tuin? Wij tonen je drie 
verschillende manieren om 
je stadstuintje op te frissen 
met behulp van verf  
en kleur!

  voor

Tekst Buro Bonito – Foto’s Visuals For Brands 

WE M173
ORANGE
EMPATHY

WE M84
BITTERSWEET

ORANGE
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m84-bittersweet-orange
https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.eu/kleuren/we-m84-bittersweet-orange
https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy


Urban oasis

Wie een stadstuintje met weinig zonlicht 
heeft, hoeft donkere kleuren niet te weren, 
integendeel! Trek je stoute schoenen aan en 
verf de muren in een donkergroene tint, die 
supermooi contrasteert met plantenbakken 
in cortenstaal of felgekleurde metalen 
designaccenten. Kies qua 
beplanting voor klimop 
of inheemse planten en 
creëer je eigen oase in 
de stad.

Als God in eigen stadstuin 

Du vin, du pain en een paar liters witte 
verf: het zijn de basisingrediënten voor een 
Provençaalse sfeer in eigen stadstuin! Kies 
voor een warm wit dat uitstekend past bij 
houten meubels, blauwe terrastegels en 
wilde, romantische bloemen en (klim)plan-
ten. Met de verf Calime creëer je een typisch 
levend kalkeffect en deze plaats je met een 
specifieke blokkwast. Durf gerust een deel 
van je bakstenen muur ruw te laten; zo hoef 
je niet de hele muur te schilderen én het 
creëert een leuk effect!
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WE M127
FORGOTTEN  

GREEN

12  / LENTE 2021

TU
IN

M
U

U
R

https://www.colora.eu/kleuren/we-m127-forgotten-green
https://www.colora.eu/kleuren/we-m127-forgotten-green


Laat een stadstuin groter lijken door te kiezen voor  
een warm wit, dat toch een gevoel van luxe uitstraalt.

 4 Donkere plekken? Mosgroei? 
Dan heb je misschien vocht-
problemen. Indien de muur 
een te hoog vochtgehalte 
heeft, zal de verf niet goed 
hechten en vroegtijdig af-
bladderen. Pak dit aan vóór je 
start met schilderen.

 4 Zijn er geen voorafgaande 
herstellingen nodig, dan vol-
staat het om de muur eens 
grondig af te borstelen met 
een harde handborstel of 
te reinigen met een hoge-
drukreiniger. Laat de muur 
wel goed uitdrogen voor je 
schildert.

 4 Verwijder loszittende delen 
en herstel losse voegen.

 4 Is de ruwe baksteen onbe-
handeld, dan moet je eventu-
ele zoutuitbloedingen droog 
verwijderen met een harde 
nylon borstel.

 4 Elke situatie is anders! Vraag 
daarom altijd eerst raad in je 
dichtstbijzijnde colora-winkel.

Checklist voor je 
start met schilderen:

CL24
POIVRE
BLANC
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https://www.colora.eu/kleuren/cl-24-poivre-blanc
https://www.colora.eu/kleuren/cl-24-poivre-blanc


HOE KRIJG JE DIT VOOR ELKAAR?

Deze stadstuin werd geschilderd 
met een Subliprim primer en eind-
laag in Sublimat: een matte, duur-
zame watergedragen gevelverf 
die verkrijgbaar is in alle kleuren. 
Als je de primer in dezelfde kleur 
als de eindlaag laat aankleuren, 
heb je standaard slechts één laag 
Sublimat nodig. Deze verf heeft 
niet alleen een zeer lange levens-
duur maar beschermt ook tegen 
groenaanslag, vaak aanwezig in 
schaduwrijke tuinen. 

Voor een contrastrijk effect kan je 
metalen tuinmeubelen in een felle 
kleur schilderen! Gebruik hiervoor 
zeker een roestwerende verf, zoals 
Finifer. 

Calime is een matte en gekorrelde 
kalei-afwerking op basis van kalk 
en is beschikbaar in 22 minerale 
kleuren. De verf heeft een licht 
gekorreld mineraal uitzicht en 
creëert een typisch kalkeffect dat 
tot leven komt naarmate de muur 
meer of minder vocht opneemt. 
Je kan Calime aanbrengen op on-
behandelde of reeds geschilderde 
muren. 

Pastime is een gekorrelde gevel-
verf met kalei-uitzicht zonder het 
typische kalei-effect dat tot leven 
komt na regen. Deze verf is toe-
pasbaar op diverse buitenmuren 
na de geschikte voorbereiding. Is 
de ondergrond droog, proper en 
vast? Dan ben je good to go! Deze 
verf wordt na het aanbrengen 
van een primer geplaatst met een 
specifieke blokkwast en vult kleine 
oneffenheden in de ondergrond.

De magie van  
de Méditterannée

Urban oasis Als God in  
eigen stadstuin

Hou je van houten tuinmeubels? 
Onderhoud ze dan goed zodat ze 
mooi blijven. Verwijder of voorkom 
daarom het groenaanslag met 
behulp van het duo Woodmask 
Cleaner en Woodmask Sealer. 
Leuke extra: deze behandeling 
zorgt voor een mooie, egale 
houtvergrijzing.

WE M127
FORGOTTEN  

GREEN

CL24
POIVRE
BLANC

WE M173
ORANGE
EMPATHY

WE M84
BITTERSWEET

ORANGE

WE Y26
RED  

ALERT
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m84-bittersweet-orange
https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m127-forgotten-green
https://www.colora.eu/sublimat.html
https://www.colora.eu/kleuren/we-y26-red-alert
https://www.colora.eu/finifer.html
https://www.colora.eu/woodmask-cleaner.html
https://www.colora.eu/woodmask-sealer.html
https://www.colora.eu/kleuren/cl-24-poivre-blanc
https://www.colora.eu/calime.html
https://www.colora.eu/pastime.html
https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.eu/pastime.html
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m127-forgotten-green
https://www.colora.eu/sublimat.html
https://www.colora.eu/finifer.html
https://www.colora.eu/kleuren/we-y26-red-alert
https://www.colora.eu/kleuren/cl-24-poivre-blanc
https://www.colora.eu/calime.html
https://www.colora.eu/woodmask-sealer.html
https://www.colora.eu/woodmask-cleaner.html
https://www.colora.eu/kleuren/we-m84-bittersweet-orange
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Checklist:
dit moet je doen vóór 
je gaat schilderen
Tekst Buro Bonito – Illustraties Eline Maes

Beetje nerveus voor die ene schilderklus?  
Een goede voorbereiding is het halve werk.  
Met deze checklist wordt schilderen kinderspel!

First things first: bereken de 
oppervlakte van wat je gaat 
schilderen om te weten hoeveel 
verf je nodig hebt. (zie ook p.45)

Hoe meer meubels en decoratie 
je uit de ruimte kan weghalen, 
hoe beter! Denk er ook aan om 
klinken, plinten en de plaatjes 
van je stopcontacten te ver-
wijderen: dit schildert zo veel 
makkelijker. Dek wat nog in de 
ruimte staat af met afdekkarton 
of een afdekvlies.

Elke situatie vraagt om andere producten. Verzamel daarom eerst 
alle verf en verfbenodigdheden die belangrijk zijn om tot een 
mooi resultaat te komen. Hiervoor kan je je laten adviseren door 
een colora-winkel, maar je kan ook de verfwijzer gebruiken op de 
colora-website. 
Een goede verf en het gepaste materiaal gaan hand in hand: welke 
verfborstel of -rol je gebruikt, hangt bijvoorbeeld af van de onder-
grond én het soort verf. 

Zorg dat de ondergrond volledig 
egaal is: gaatjes, scheurtjes en 
barsten vul je op met het ge-
paste vulmiddel.
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Tip: 
Besteed wat meer aandacht aan 
de deuren. Vooral aan de plaats 
rond de klink en aan de deur-
rand, waar je vaak met je handen 
aankomt en het huidvet zich 
opstapelt. Let your inner Monica 
Geller go en ontvet deze plaatsen 
extra goed!

Plak zorgvuldig de te bescher-
men oppervlakken af met een 
geschikte schilderstape, aange-
past aan het type ondergrond. 
Schilderstape verschilt niet al-
leen in breedte (kies er één die 
breed genoeg is), maar ook in 
kleefkracht en de mate waarin de 
afplakband een bepaalde tijd op 
het oppervlak kan blijven zonder 
nadien lijmresten achter te laten.

Vergeet ook niet je nieuwe verfborstel of -rol klaar te stomen vóór 
je ermee aan de slag gaat:
 • Een nieuwe verborstel haal je best eens over schuurpapier. Rol  
  de kwast daarna heen en weer tussen je handen, dit helpt met  
  het verwijderen van losse haartjes. 
 • Maak een nieuwe verfrol goed nat en rol dan  grondig uit over  
  een stuk karton. 
  Let wel: voor gebruik met solvent verf neem je de rol steeds 
  droog in gebruik. Verwijder eventuele pluisjes door de rol te 
  omwikkelen met een plakband.

Eerlijk is eerlijk: schilderen kan 
best repetitief zijn … Download 
een leuke podcast of energieke 
afspeellijst voor je gaat schil-
deren. Wedden dat die kamer 
in no time geschilderd is als je 
helemaal opgaat in het verhaal of 
de muziek?

De oppervlakte die je gaat schil-
deren moet vrij zijn van stof, 
vuil, vet en andere onzuiver-
heden. Reinig vervuilde onder-
gronden vooraf met aangepaste 
producten zoals Formule MC 
Neutral. Spoel nadien altijd gron-
dig na met zuiver water en maak 
de ondergrond droog of laat ze 
uitdrogen. 
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Een verbouwing 
 met verbeelding

Tekst Els Van de Plas – Foto's en styling Senne Van der Ven & Eefje De Coninck

Misschien ben je het werk van Senne Van der Ven (31) en Eefje De Coninck (34) 
al eens tegengekomen in je favoriete krant of magazine. Deze Antwerpse  
freelance fotografen werken als duo en vormen ook privé een hecht team.  

De totaalrenovatie van hun stadswoning schrikte hen dan ook niet af.
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Smal maar 
ruimtelijk
Het jonge koppel was al een tijdje in het 
Antwerpse op zoek naar een woning 
toen ze in Borgerhout op dit burger-
huisje vielen. In eerste instantie werden 
ze vooral verliefd op de straat, een 
gezellige éénrichtingsstraat met een 
echt buurtgevoel. Typisch aan dit soort 
19e eeuwse rijhuizen is dat ze lang, 
smal en donker zijn op de beneden-
verdieping. Eefje: "De hoge plafonds 
en sierlijsten zaten verstopt achter een 
vals plafond en de achterbouw stond 
op instorten. Het was dus geen liefde 
op het eerste gezicht, maar we zagen 
wel de mogelijkheden." Senne en Eefje 
schakelden architecten in, die de rotte 
achterbouw vervingen door een open 
volume, en de oude koepel werd ver-
nieuwd. Het koppel koos voor de verf 
Boss-one Silk in verschillende wittinten 
om de ruimte nog lichter te maken. De 
verschillende bouwmaterialen zoals 
houten plafondbalken en bakstenen 
muren bleven zichtbaar, 
en wit zorgt voor uni-
formiteit tussen de 
verschillende texturen.

foto boven: De originele houten trap in dit burgerhuisje werd op-
geschuurd en kreeg een laag krasvaste lak, Persisto Satin Hydro 
(kleur: WE M168 Rewind Cream).

foto onder: Het koppel koos voor verschillende wittinten om de 
eerder smalle benedenverdieping een ruimtelijk gevoel te geven.

WE Z027
OBVIOUS 

WHITE
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https://www.colora.eu/kleuren/we-z027-obvious-white
https://www.colora.eu/kleuren/we-z027-obvious-white


Wit witter witst
Het koppel koos bewust voor een neutrale 
basis in de grote open ruimte op de bened-
enverdieping. Dit geeft hen de mogelijkheid 
om regelmatig de meubels te verplaatsen en 
andere accenten te leggen met de stylingspul-
len van hun fotoshoots. Alle muren kregen 
een laagje crèmig of maagdelijk wit, en toch 
oogt het interieur niet kleurloos. Senne: “In de 
woonkamer valt geen rechtstreeks zonlicht, 
dus kozen we hier voor warm wit - Wonderful 
White - dat we combineren met houten meu-
bels voor extra gezelligheid. Met de verf Boss-
one Silk hadden we genoeg aan twee lagen, 
de halfmatte primer en eindlaag zitten in één 
pot. Superefficiënt.”

Oog voor detail
Als je het huis binnenkomt door de smalle 
gang springt meteen de houten trap in het 
oog. De treden werden allemaal opgeschuurd 
en afgewerkt met Persisto Satin Hydro. Een 
krasvaste lak met een hoge dekkracht die 
goed bestand is tegen slijtage en vergeling. 
De middenstrook werd bewust niet geschil-
derd, maar kleurloos vernist met Protect Mat. 
De gangmuur kreeg enkele lagen Bolatex in 
het kleur Forgotten Green, een goed te reini-
gen zijde glansverf. De spiegeldeur naar het 
toilet aan het einde van de gang weerspiegelt 
het dambordpatroon van de tegels en creëert 
zo een optische illusie.

De bakstenen muur verven 
was echt een pittig werkje, 
maar het resultaat is meer 
dan de moeite waard.

Eefje: “Ons nieuwe huis is een blanco canvas om onze favoriete foto’s en vintage vondsten mooi tot hun recht te laten komen.”
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  De wandkast in de woonkamer is op maat 
gemaakt door meubelmaker Jimmy Briers. 
Bovenop het houten frame kwam een restje 
donkergroen marmer. De kast werd door  
Senne voorzien van een laagje Omniprim  
Extreme houtprimer in zwart en daarna met 
een lakrol in trendkleur Almost Black geverfd 
(verf: Persisto Satin Hydro).

WE Z035
WONDERFUL

WHITE

WE Z128
ALMOST
BLACK
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https://www.colora.eu/kleuren/we-z128-almost-black
https://www.colora.eu/kleuren/we-z035-wonderful-white
https://www.colora.eu/kleuren/we-z128-almost-black
https://www.colora.eu/kleuren/we-z035-wonderful-white


Kiesk(l)eurig
De juiste verfkleur vinden is niet altijd 
even eenvoudig. Eefje: “We hebben 
eerst zelf een moodboard gemaakt 
voor het huis en zijn dan bij colora 
Wilrijk langsgegaan voor advies. De 
nieuwe trendcollectie was een goeie 
leidraad om een aantal kleuren te 
kiezen. Voor de woonkamer heb ik 
een aantal staalkaartjes en testers 
meegenomen om ons te helpen be-
slissen. Je kan precies zien hoe de 

kleur werkt op de muur 
met de lichtinval.” 

De woonkamer kreeg een warmer wit op de muren (WE Z035 Wonderful White) 
dan de eetruimte (WE Z027 Obvious White). De gele ondertoon in de muurverf 
vangt het tekort aan rechtstreeks zonlicht op.

Bij het binnenkomen valt je oog meteen op 
de donkergroene muur in Forgotten Green 
(verf: Bolatex). Een mooi contrast met de 
witte trap en het dambordpatroon van de 
vloertegels.

WE M127
FORGOTTEN

GREEN
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m127-forgotten-green
https://www.colora.eu/kleuren/we-m127-forgotten-green


Koningsblauw
Eefje verzamelde de afgelopen jaren heel wat vintage spullen voor het huis. Een aantal mooie 
meubelstukken zoals de tafel van Bob Van Reeth komen van familie, andere dingen vond 
ze zelf op rommelmarkten of op tweedehands sites. Op de sokkel in de woonkamer zet 
ze regelmatig een andere vondst in de kijker. Ze schilderde de houten zuil in Blue King als 
verrassend kleuraccent in de witte ruimte.

WE Y14
BLUE 
KING
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https://www.colora.eu/kleuren/we-y14-blue-king


GET 
THE 
LOOK

Hoe kies ik kleuren? 

Check de online inkleurtool waarin je 
foto’s van je interieur kan uploaden en 
kan spelen met de verschillende kleuren 
uit ons assortiment. 

Of koop een testpotje of staalkaartje in 
de winkel of via de website: 
www.colora.eu/nl/kleuren.

Metéén geverfd

Het nieuwe pleisterwerk en de bak-
stenen muur in de keuken werden 
geverfd met Boss-one Silk. Een 
halfmatte primer en eindlaag in één 
pot, met Eco-label.

Gedurfd

Wil je een échte eyecatcher in de gang? Ga nog 
een stapje verder dan de make-over van Senne en 
Eefje en kies voor een behang met geometrische 
patronen of een grote print om de hoogte van de 
ruimte te benadrukken. Ontdek de  behangboeken 
in je colora-winkel.
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Boss-one Silk  
vanaf € 18,43/L 
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www.colora.eu/nl/kleuren
https://www.colora.eu/boss-one-silk.html
www.colora.eu/nl/kleuren
https://www.colora.eu/boss-one-silk.html
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Elegante 3D-wandinrichting met PUZZLE* 
Aan ruimten een persoonlijke tint toevoegen.
Dit maken de designelementen van NOËL & MARQUET mogelijk. 
Zij verfraaien volledige wanden of brengen aan de wand of op het 
plafond accenten aan, die echte blikvangers worden.

N E W  PUZZLE WALL TILE
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Tekst Elise Vanhecke – Foto Karen Nachtergaele

Met de verkeerde fiets zal de 
kampioen zijn volgende koers 
allicht niet winnen. Wel, met je 
volgende verfklus is dat niet 
anders. Ga je verven? Check 
voor élke klus eerst even welk 
materiaal je nodig hebt. Zo 
schilder je niet alleen glad en 
strak, maar ook zonder vlekken 
of zorgen!

10 tools 
in de verf gezet! 
Want het juiste materiaal is cruciaal
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Multifill // Scheuren of 
gaatjes in je muren (tot  
50 mm) vul je op met deze 
 kant-en-klare muurvuller. 
Een plamuurmes helpt om 
mooi glad te  strijken. Twee 
uur laten drogen … en het 
verven kan beginnen!

Verfemmer 7l // Onze grijze 
verfemmer. Een classic! De 
rock voor je roll. Giet de 
verf in de emmer, dompel 
je verfrol lichtjes in de verf, 
rol even van boven naar 
beneden op het ingewerkte 
afrol-rooster en …  
ready to roll! 

Boss-one // Matte primer 
én eindlaag, like two peas 
in one … pot. Boss-one is de 
perfecte afwerking voor je 
plafonds en binnenmuren.  
Een product met Ecolabel, 
want door het één-potsys-
teem heb je minder over-
schotten. Het voldoet ook 
aan het Indoor Air Quality 
Label en kreeg een A+ score. 
Yep, a number one! 

Boss-hybride // Een matte, 
watergedragen lak die je 
schrijnwerk én muren een 
strakke eindlaag geeft. Ook 
gekend als doorschilderverf, 
waarmee je zowel muren als 
andere oppervlakken met 
dezelfde verf kan afwerken. 

Wegwerp Verfemmer // 
Zeker als je met verschillende 
kleuren wil werken, zijn deze 
vervangbare eco-inlegbakjes 
handig. Ze passen perfect 
in je verfemmer, je kan ze 
makkelijk proper verwijderen, 
en je wint een pak tijd omdat 
je je emmer niet telkens 
moet uitwassen. 

Aqua Master Plat // Een 
gebruiksvriendelijke verf-
kwast voor water gedragen 
verven of lakken. Met zijn 
gespleten haarpunten neemt 
deze borstel de verf goed op 
en kan je heel gelijk matig, 
soepel en fijn werken. 

Blauwe Punt Micro-
vezelrol // Wil je een strak  
en glad eindresultaat, kies  
dan voor deze universele rol 
in microvezel. Deze verfrol 
doet wat hij moet doen: verf 
goed opnemen, egaal en vlot 
rollen, en niet spatten. 

Bostokit // Voor 
knap schilderwerk tot 
in de details, breng 
je voor het verven 
een laagje Bostokit 
aan op nagelgaten, 
barsten of op de 
voegen tussen plinten 
en muren of houtwerk 
en muren. Voor een 
perfecte afwerking 
ga je kitten tussen 
primer en eindlaag. 

Formule MC Neutral //  
Voor een optimale hechting 
van de verf spuit je eerst 
deze neutrale ontvetter op 
de muur, kast of deur die je 
wil schilderen. Even laten 
intrekken, goed spoelen 
met water en dit geurloos 
product verwijdert meteen 
alle vetten en vuil. 

BOSS Tape en Relax Gold //  
Goede afplaktape is  basis, 
en elke ondergrond vraagt 
de juiste rol tape. Deze Gold 
tape zorgt voor een strakke 
aflijning op een vlakke 
ondergrond. Makkelijk aan 
te brengen op schildersklare 
muren, plinten, ramen  
en deuren!

Vind nog meer producten op de webshop: www.colora.eu
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https://www.colora.eu/multifill.html
https://www.colora.eu/formule-mc-neutral.html
https://www.colora.eu/boss-tape-relax-gold.html
https://www.colora.eu/wegwerp-verfemmer-transparant.html
https://www.colora.eu/verfemmer-7-liter.html
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https://www.colora.eu/verfemmer-7-liter.html
https://www.colora.eu/wegwerp-verfemmer-transparant.html


Tim en Steffi zijn niet uit-
gekeken op elkaar, maar 
wel op de witte muren van  
hun nieuwbouwwoning. Ze 
willen kleu ren die prikkelen, 
maar niet schreeuwen en 
roepen de hulp in van kleur-
adviseur Sandra van colora 
Kuurne.

Meer kleur, meer rust 
De kleuradviseur stelt meteen 
gerust. Kleur in je interieur 
hoeft niet schreeuwerig te 
zijn. Groen - in een zachte tint 
bijvoorbeeld - wekt op, maar 
is ook rustgevend.

Kleur kiezen? 
Wij zetten je op weg!

Tekst Elise Vanhecke – Foto’s Stefanie Faveere 

Lijken die witte muren ook soms op je af te komen? Doe zoals Tim en Steffi! 
Vraag raad aan een colora-kleuradviseur en geef je strakke nieuwbouw met 
het juiste kleurenpalet de final touch.

  voor 

Door deurlijsten of deurvlakken mee te schilderen met het kleur van 
je muur (WE M151 Natural Dune Grass), creëer je een ruimer effect.
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Zet je hal in de verf!
You never get a second chance to make a first impression en dus tipt Sandra om van de hal een toffe ‘binnenkomer’ 
te maken. De ruimte is lichtrijk, dus in deze hal kan je gerust donker of fel gaan. Dat kan je trouwens in alle ruimtes 
waar je niet zo vaak vertoeft! 

Durf spelen
Heb je ergens een glazen deur of raam waardoor je een andere ruimte 
kan zien? Speel dit gerust uit. Vanuit de leefruimte van Tim en Steffi kijk 
je op de accentmuur in de hal, en dat zorgt voor een heel speels en open 
effect. Vermijd dan wel een accentkleur op de muur waar je de glazen 
deur hebt zitten. 

WE M187
BOTANICAL 

GREEN

WE M151
NATURAL 

DUNE GRASS
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m187-botanical-green
https://www.colora.eu/kleuren/we-m151-natural-dune-grass
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Werk je met kleurvlakken, dan 
combineer je best steeds een 
donker kleur, een feller accent-
kleur en twee neutrale kleuren. 
Zo creëer je een evenwichtig 
kleurenpalet.

Gezocht: kleur én advies 
De kleurexpert stelt vragen, luistert en geeft tips, maar bekijkt de woning ook tot in de details. Na een 
grondige check-up van de muren geeft zij Tim en Steffi advies over reinigen en afplakken van de muren 
en legt ze uit welke verf het meest geschikt is. Samen met de ad viseur vinden Tim en Steffi eindelijk een 
kleurpalet op maat van hun woning én ze worden goed op weg gezet. Het resultaat? Een nieuwbouw 
die nog frisser aanvoelt, en een koppel dat zich meer dan ooit thuisvoelt dankzij de juiste kleuren en een 
knappe afwerking. 


  v

oo
r 

WE M149
NATURAL

WATERFALL

WE M164
KNOTTED 

STRAW

WE M168
REWIND 
CREAM
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m149-natural-waterfall
https://www.colora.eu/kleuren/we-m168-rewind-cream
https://www.colora.eu/kleuren/we-m164-knotted-straw
https://www.colora.eu/kleuren/we-m164-knotted-straw
https://www.colora.eu/kleuren/we-m149-natural-waterfall
https://www.colora.eu/kleuren/we-m168-rewind-cream


  Koop de teststickers in de trendkleuren 
 van 2020 en 2021 in je colora-winkel.

Vraag raad bij een colora-winkel in je buurt voor een persoonlijk  
kleuradvies bij je thuis. www.colora.eu/kleuradvies

Inspiratie voor jouw interieur? 
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Hoe een 
garagepoort 
schilderen?

2  

SPOEL GRONDIG NA MET DE TUINSLANG. 

SCHUUR EN REINIG HET OPPERVLAK GRONDIG 
MET EEN HARDE SCOTCH BRITE SCHUURSPONS 
EN FORMULE MC, EEN KRACHTIGE ONTVETTER.

3  

MAAK HET OPPERVLAK  
GOED DROOG MET EEN VOD. 

Wil je je oude, verkleurde garagepoort van een nieuw likje 
verf voorzien? Dat kan! We tonen je stap voor stap hoe 
het moet. Check eerst of de toplaag van de garagepoort 
(aluminium, verzinkt staal, PVC of poederlak) nog in goede 
staat is: wrijf met je hand over het oppervlak. Laat deze 
geen kleur op je hand na, dan ben je ready to go!*.

 Illustraties Eline Maes

  *Jouw situatie is mogelijk anders.  
Overleg in de winkel voor de juiste productkeuze  
en de optimale werkwijze voor jouw verfklus.
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7  

SCHILDER OP DEZELFDE MANIER EEN 
EINDLAAG WATERGEDRAGEN LAK SATINEAU 
(ZIJDEGLANZEND) OF MATINEAU (MAT) IN DE 
GEWENSTE KLEUR. STAAT HET NA DE EERSTE 
LAAG NIET VOLLEDIG GEDEKT, BRENG DAN NA 
DROGING EEN TWEEDE LAAG AAN.

4

SCHILDER MET EEN KWAST DE RANDEN 
EN DIEPERE UITSPARINGEN VAN DE 
POORT. GEBRUIK HIERVOOR OMNIPRIM 
EXTREME, EEN PRIMER VOOR GLADDE 
ONDERGRONDEN.

5

ROL NADIEN MET EEN MICROVEZEL 
VERFROL DE PRIMER OP DE HORIZONTALE 
PANELEN VOOR EEN EGAAL RESULTAAT. 
VERDEEL DE VERF GOED.

6  

LAAT GOED DROGEN VOLGENS DE  
VERMELDE DROOGTIJD OP HET ETIKET.

OF

Vind alle stappenplannen op 
www.colora.eu/nl/doe-het-zelf
Of bekijk onze filmpjes op Youtube.
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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 scan de QR-code naar het blogbericht:

COLORA 2021_LENTE_AD_GEVELGARANTIE_2021.02.08 alies.indd   1COLORA 2021_LENTE_AD_GEVELGARANTIE_2021.02.08 alies.indd   1 8/02/2021   18:298/02/2021   18:29

https://www.colora.eu/blog/gevel-schilderen-10-jaar-garantie


Een voorjaar en zomer  
vol zachtheid en nostalgie

Tekst Buro Bonito – Foto’s Visuals for Brands

Ontdek hoe je onze lente en zomer kleurcombinaties toepast in je interieur. 
Telkens 7 kleuren uit de trendcollectie ‘Circle of Life’.

W E  M 1 8 6  b l u e  a l g a e
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trendcombinatie

LENTE

Natuur & nostalgie
Nu het voorjaar ons opnieuw naar buiten lokt, vraagt dit om een frisse kleurenmix! Vergrijsde groen- 
en blauwtinten zorgen voor een knipoog naar de natuur. Tegelijk zorgt de combinatie van hazelnoot 
en beige voor een nostalgisch gevoel, geïnspireerd op onze hernieuwde interesse voor vintage, tra-
dities en ambacht.

Verschillende nuances van wit, grijs en beige- en crèmetinten vormen de ideale basis wanneer je deze 
trend wilt vertalen naar je eigen interieur. Erg sfeervol in combinatie met een grijs gevernist parket, 
pure vormen en brute accenten, zoals een travertin salontafel of een schouw in natuursteen. Haal 
groen in huis, maar doe dit op een weloverwogen manier: beperk je tot een paar statement planten. 
Dit kleurenpalet komt ook buiten goed tot zijn recht, waar de kleuren opgaan in de omgeving.

W E  M 1 8 4v i b ra n t  g re e n

W E  M 1 6 9
re b o r n  b e i g e

W E  M 1 7 1
n o s t a l g i c  h a z e l n u t

W E  Z 0 1 0
w h i t e  n u a n c e
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m184-vibrant-green
https://www.colora.eu/kleuren/we-m169-reborn-beige
https://www.colora.eu/kleuren/we-m186-blue-algae
https://www.colora.eu/kleuren/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.eu/kleuren/we-z010-white-nuance


W E  M 1 8 5
b l e n d e d  g re e n

W E  M 1 6 1
re f re s h e d  w h i t e

Rust en sereniteit door een combinatie van WE M161 Refreshed White 
op de muur en WE Z010 White Nuance op het plafond.

37 / LENTE 2021

https://www.colora.eu/kleuren/we-m185-blended-green
https://www.colora.eu/kleuren/we-m161-refreshed-white


Met slechts een paar subtiele aanpassingen creëer je meteen een 
andere sfeer! Zo combineren we hier witte en beige kleuren met 
warm hazelnootbruin, waardoor de ruimte overgoten wordt met 
een nostalgisch sausje. In combinatie met wat meubels uit de Space 
Age – denk aan de okergele sofa en de chromen booglamp – blijft 
het geheel toch interessant. Spaar je meubels en decoratie rustig en 
bedachtzaam bijeen doorheen de jaren. Goed en doordacht design 
is tijdloos, en daarom ook duurzaam!

Een mooi samenspel van de kleuren op het plafond (WE Z035 Wonderful White), muur (WE M175 Felted Beige)  
en de schuine wand (WE M171 Nostalgic Hazelnut).

WE M171
NOSTALGIC 
HAZELNUT

WE M175
FELTED BEIGE
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.eu/kleuren/we-m175-felted-beige
https://www.colora.eu/kleuren/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.eu/kleuren/we-m175-felted-beige


Tip: 
Wil je met de basiskleuren uit dit palet 
een boeiend resultaat creëren? Dat kan 
op verschillende manieren:

 4 Voeg textuur toe. Zo schilderen we 
de bakstenen muur en het wandrek in 
dezelfde kleur, maar met een andere 
verfsoort. Voor de muur gebruiken 
we Pastime voor een mat, mineraal en 
gekorreld uitzicht; het rek krijgt een 
laagje hoogglanslak. Same same but 
different!

 4 Licht kleine details uit met kleur, zoals 
plinten of een legplankje in de badka-
mer. Kleine ingreep, groot effect!

foto boven: Met WE Z035 Wonderful White op de muur creëer je een kalme sfeer in de ruimte.
foto onder: Toon-op-toon hoeft niet saai te zijn, dat bewijzen deze muur en wandrek, beide geschilderd in WE M170 Circulair Beige.
foto rechts:  Eenvoudig maar funky. Dit plankje in WE M169 Reborn Beige en kastje in WE M185 Blended Green contrasteren mooi met 

de muur in WE Z010 White Nuance.
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Een interieur met een 
gouden randje
Toon-op-toon combinaties  brengen 
rust, en zien we meer en meer op-
duiken in onze interieurs. In dit kleu-
ren palet spelen we met nude tinten, 
geïnspireerd op onze nood aan aan-
rakingen, menselijkheid en warmte. 
Het strogeel in deze trendcombinatie 
is als een zonnige, gouden gloed dat 
binnenvalt.

Voor een optimaal effect trek je de 
zachtheid van deze kleuren door 
naar je interieur: denk aan afgeronde 
meubels en accessoires, behangpa-
pier met subtiele prints en delicate 
stoffen.
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https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.eu/kleuren/we-m170-circulair-beige
https://www.colora.eu/kleuren/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.eu/kleuren/we-m164-knotted-straw
https://www.colora.eu/kleuren/we-m163-pink-connection
https://www.colora.eu/kleuren/we-z035-wonderful-white
https://www.colora.eu/kleuren/we-m174-nude-embrace
https://www.colora.eu/kleuren/we-m162-pink-tenderness
https://www.colora.eu/kleuren/we-z035-wonderful-white


Warm wit (WE M161 Refreshed White) is de basiskleur in deze eetkamer, die er dromerig uitziet 
met slechts een paar subtiele kleurtoepassingen zoals de lichtroze kuipstoelen en huidkleurige 
lampenkappen.
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1 2

3 4

foto 1: muur WE M169 Reborn Beige, nis WE M161 Refreshed White - foto 2: muur en plinten WE M173 Orange Empathy - 
foto 3: muur en plinten WE M170 Circulair Beige - foto 4: muur WE M186 Blue Algae
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1

 Geef je ruimte de nodige diepte door ver-
schillende beige- en crèmekleuren te combineren. 
Donkere afwerkingen en accessoires, zoals de 
stalen raamprofielen en houten kruk, komen zo 
nog beter tot hun recht.
 

2
 Warme, aardse tinten kan je overal toepas-

sen, maar komen extra goed tot hun recht in de 
slaapkamer. Denk eraan om deze te combineren 
met afgeronde vormen voor een extra cozy effect.
 

3
 Alles komt terug. Van designmeubelen uit de 

60s en 70s tot terrazzotegels. Ook okergeel zien 
we opnieuw opduiken, maar dan wel in een iets 
zachtere variant dan weleer: meer beige, minder 
geel.

4
 Vergrijsde, groenblauwe kleuren die doen 

denken aan de zee doen het uitstekend in ‘natte 
ruimtes’, zoals een toilet. De truc is hier om vol-
doende materialen te combineren voor een eigen-
tijds effect, zoals de zeshoekige tegeltjes, zwarte 
afwerkingen en het houten wandrek.

 White is the new black. Toch als het op verf 
aankomt. Een witte tint maakt de ruimte in-
stant lichter en ruimer. Een klassieker onder de 
kleuren, met een nuance voor ieders smaak (hier 
WE Z042 Lovely White).
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Goesting in nóg meer kleur?
Uiteraard bestaat onze trendcollectie uit nog een pak meer 
kleuren! Ontdek ze allemaal via www.colora.be/trend-
kleuren-2021 of in je lokale colora-winkel. 

Wil je eerst testen of een bepaalde kleur wel in je interieur 
past? Naast testpotjes in alle kleuren kan je nu ook test-
stickers in de trendkleuren van 2020 en 2021 bij ons kopen! 
Contacteer je colora-adviseur voor kleur- en verf advies 
op maat: www.colora.eu/nl/kleuradvies
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www.colora.eu/nl/kleuradvies


7,5 m2 - 5,1 m2
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3 m
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1,50 m

1,50 m

2

3 4 De colora-winkel 
berekent hoeveel liters 
verf je nodig hebt. 

Tip:  
Weet je zelf al welke 
verf je nodig hebt, 
dan kan je online bij 
de keuze van de verf 
ook je aantal liters 
berekenen.

Alles goed 
opgemeten? 

Meet het te schilderen oppervlak in de lengte 
en de breedte, zoals dit voorbeeld:

2,5 m x 3 m = 7,5 m2

Meet daarna alle oppervlaktes die je hiervan  
niet wil schilderen, zoals dit voorbeeld:

 deur  2,1 m x 1 m =  2,1 m2 
 raam  1,5 m x 1 m =  1,5 m2

 raam  1,5 m x 1 m =  1,5 m2

  +
  totale oppervlakte =  5,1 m2

Goed gemeten

Bereken het verschil tussen 
beide oppervlaktes:

7,5 m2 - 5,1 m2 = 2,4 m2
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 renovate.antwerp soooooo we finished our 
citygarden 🌱🌾🌿 #makeover #bosspaints 
#pastime

#coloradiy
gevonden op Instagram

 Volg & tag ons @colora_de_verfwinkel

Post je 

verfproject met 

#coloradiy. 

Wie weet sta jij 

in het volgende 

magazine! 

 bijmattiasensandrine Onze slaapkamer is 
bijna volledig klaar ... spannend! #schilderen 
#eerstehuisgekocht 🏡

 wesleyvandevoorde Na 6 maanden hard 
werken is onze badkamer eindelijk klaar. 🎉

 elise_vanhecke Kleur in ons kot! 🌈 #coloradiy 
#freshpaintjob #mywonderwall

 sofieroth Iemand tips voor do’s-and-don’ts bij 
een cactus?🌵#myhappyplace #home 

 lisedesmet HOME 💛 #colora #craftedpink

 mvoske Let your husband choose the pictures  
✌😎// #howtomakemehappy

 roxanemanirakiza Happy boy, happy mom - in 
love with his new room 😍 #diy #kidsroom

 studiolittlej Benieuwd welke kleur dit is? 💫  
We M174 Nude Embrace #colourcrush
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https://www.instagram.com/colora_de_verfwinkel


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.

http://www.colora.eu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYDlCDoO5uC4ASGTakQqgvDIM-xTebD_
https://www.facebook.com/coloradeverfwinkel
https://www.instagram.com/colora_de_verfwinkel/
https://www.pinterest.com/colorapaint
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