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NIEUW
zelf aan de slag
met textuurverf

hét verfmagazine

VINTAGE VIBES

NOSTALGISCHE JAREN '60 KLEUREN IN
EEN GERENOVEERDE STADSWONING

HARMONIE IN HUIS
ZO CREËER JE HÉT KLEURSCHEMA
VOOR JE INTERIEUR

VERFTIP: schilderen zonder strepen • INSPIRATIE: 3x sfeervolle badkamer • LENTEKLAAR: tuinmeubel opknappen
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Ontdek alle
kleuren uit de
trendcollectie 2022.

Colofon

Ga langs bij je dichtsbijzijnde colora-winkel
of scan de QR-code en bekijk alle kleuren online.

colora-magazine is een uitgave van BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie.
Content & coördinatie: Laura Van Himbeeck (info@colora.be) Art direction: Eline Maes Vormgeving: Eline Maes & Stephanie
Fockedey Illustraties: Eline Maes Copy: Buro Bonito, Sarah Van Moll, Els Van de Plas, Laura Van Himbeeck Fotografie: Stefanie
Faveere, Visuals for Brands, Lien Huyghe Vertaling: Michel De Schauwers Drukkerij: GBL Printmanagement Werkten mee
aan dit nummer: Bjorn Meyhui, Eric Appelmans, Jan Degezelle, Charlotte Maes, Ingrid Willaert VU: Karen Ongena

BOSS paints nv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke wijzigingen, veranderingen en/of kleurverschillen
aan de in deze uitgave besproken producten, kleuren, diensten of prijzen. Kleuren in print kunnen afwijken
van de oorspronkelijke verfkleur. Ga langs in de colora-winkel om een kleurecht staal te bekijken.
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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EDITO

Let the
sunshine in
Voel jij het ook kriebelen? De zon geeft
zin in feest, gezelligheid en actie. De
lente in je bol, dat is makkelijk. Maar
hoe haal je de lente in huis? Want niet
enkel jij, maar ook je interieur verdient
het om te stralen. Ons lentenummer
staat boordevol tips en inspiratie voor
een kleurrijke make-over. Dus rol je
mouwen op. Haal de verfspullen in huis
en geef je thuis een vrolijk jasje.

Inhoud
Inspiratie
Badkamer 3x anders
Vintage vibes in jaren '60 woning
Structuurverf met steeneffect
Harmonie in huis

Aan de slag

p. 6
p. 17
p. 26
p. 32

Strepen vermijden? Dé checklist
Je buitenmuur klaar vóór de verfklus
Aan de slag met een nieuwe kwast
Waarom kiezen voor kwaliteitsverf?

p. 4
p. 14
p. 25
p. 44
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STREPEN VERMIJDEN

Gebruik het juiste materiaal

Vermijd
strepen of
banen bij het
schilderen:
CH E CK L I S T

Ontdek je strepen of banen in je
schilderwerk? Liever niet! Met deze
checklist breng je je verfklus tot een
goed einde.

Druk niet te hard op je verfrol
Wie (te) hard duwt op de verfrol
zal een groter oppervlak kunnen
schilderen met 1 liter, maar aan
een te laag verbruik. Strepen in je
schilderwerk gegarandeerd. Een
heel dun aangebracht laagje verf
droogt namelijk razendsnel.
Hoe doe je ’t dan wel?
Houd de verfrol soepel vast en
schilder uit een losse pols.

ie
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Zorg voor een juiste
kamertemperatuur
Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller je verf
droogt en hoe meer kans
op strepen in je verfwerk.
Bij een temperatuur tussen
10°C en 20°C zit je goed.

!

Dat klinkt logisch, maar in de
praktijk wordt er vaak in te dunne
lagen geschilderd. Als je te zuinig
schildert, droogt de verf sneller
en zie je sneller strepen. Je moet
dan nog een extra laag geven
omdat de verf onvoldoende dekt.
Schilder dus met voldoende verf:
zorg er voor dat je eerst je rol
goed verzadigt met verf in je verfbakje. Breng daarna een strook
aan op de muur zonder de verf te
verdelen. Herhaal dat enkele keren
en pas nadat je 3 à 4 stroken hebt
aangebracht, kun je de verf verdelen door deze te kruisen.
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Dit doet de verf snel drogen, zowel
in de zomer als in de winter. Je
kunt met enkele eenvoudige
trucjes de luchtvochtigheid in de
kamer verhogen. Wat water ver
warmen en in de ruimte zetten
kan hierbij al helpen. Maar ook de
verwarming uitzetten, bakjes water
aan chauffages hangen of een
luchtbevochtiger does the trick.

Breng een primer aan
Een primer is essentieel voor een geslaagde schilderklus!
Schilder je een muur, plafond of kast met een primer, dan
voorkom je o.a. dat de verf van je eindlaag te veel wordt
geabsorbeerd door de ondergrond. Minder kans op strepen dus. Bij het kiezen voor de verf Boss-one zit de primer
én eindlaag in één pot. Handig toch?

PRIMER

Schilder met de hand waarmee je schrijft
Houd je verfrol op die manier vast zodat je steeds ‘weg’ schildert
van de net geschilderde strook.

Houd je de verfrol
op de juiste manier
vast? Prima! Zo oefen
je geen onnodige
druk uit op het al
geschilderde vlak en
vermijd je strepen.

Hanteer de juiste verftechniek
Volg de stappen in de stappenplannen op de colora-site. Zo verdeel je
de verf zoals het hoort. Je kan er
ook filmpjes bekijken. Ze maken
wel degelijk een verschil.
Ben je rechtshandig?
Dan houd je de verfrol zo vast dat de
beugel zich rechts bevindt. Schilder
steeds van links naar rechts.

4

Voorkom een te lage
luchtvochtigheid in de kamer

Gebruik genoeg verf

Tekst Buro Bonito – Illustraties Eline Maes

a

Het materiaal waarmee je schildert, maakt echt een verschil.
Gebruik de gepaste verfborstel
en verfrol voor elk type verf. In
de colora-winkel helpen we je
op weg.

Ben je linkshandig?
Dan werk je omgekeerd.
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BADKAMERS

3X
anders
 voor

EEN SFEERVOLLE
BADKAMER
Tekst Buro Bonito – Foto’s Visuals For Brands

Is je badkamer aan opfrissing toe? Het ideale moment om eens uit
je comfortzone te stappen. Functionaliteit is belangrijk, maar sfeer
is dat ook. Laat je inspireren!
WE M190
RE-USED
CARDBOARD

Heerlijk cocoonen
In een badkamer ben je vaak naakt. Dan is het fijn
als die ruimte aanvoelt als een knusse cocon. De
trendy terrazzovloer dient hier als basis voor de
andere kleuren. Door alles op elkaar af te stemmen
creëer je een intieme sfeer. Ook het schilderen van
een lambrisering draagt bij aan het cocon-effect:
door het plafond en de bovenste rand van de muur
in een donkerdere tint te schilderen dan de rest van
de muur, oogt het plafond lager.

WE M158
NATURAL
GLOW

WE M160
EXPLORING
LIGHTNING

Goudkleurige kranen versterken de warme crème- en geeltinten.
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BADKAMERS
De betonlookverf geeft deze badkamer een dosis structuur en elegantie. Deze werd geschilderd
met Stone Art in de kleur OR 89 Art Intense Grey en Stone Top in OT 08 Top Mid Grey.

BE

OOK
NL
TO

WE Z067
OFFICE
GREY

WE Z008
TRANSLUCENT
WHITE

Raw beauty
Als je met texturen en materialen durft spelen, kan een badkamer
in grijstinten best boeiend zijn! Zo werden de tegels in deze badkamer weggekapt, maar hun sporen niet gladgeschuurd. Deze
geschilderde oneffen muren creëren een ruwe look (en door te
kiezen voor een gesloten douchecabine heb je ook geen zorgen
over waterschade: check!). De accentwand in betonlook versterkt
dit effect, maar geeft de ruimte tegelijk een zekere elegantie. Deze
decoratieve techniek is makkelijk zelf aan te brengen. En dankzij
een laagje vernis ook geschikt voor de muur achter de lavabo.
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BADKAMERS

HOE KRIJG JE DIT VOOR ELKAAR?
Door het plafond in dezelfde kleur als de muur te schilderen, creëer je een verlengend effect.

WE Y101
SUNNY
PEACH

Heerlijk
cocoonen
WE Y109
DEEP PLUM

WE Y72
GREEN TILE

Gewaagde keuzes,
meer energie
Gedurfd kleurgebruik, tweedehands vondsten en originele
details zijn het recept voor deze
verrassende badkamer. Er werd
vooral gewerkt met wat er al
was. Zo werden de tegels behouden, maar overgeschilderd
in WE Y101 Sunny Peach. Door
het plafond in dezelfde kleur te
schilderen, creëer je een verlengend effect. Het oorspronkelijke
badkamermeubel kreeg een
nieuw werkblad en werd in de
contrasterende kleur WE Y72
Green Tile geverfd. Ondanks de
felle kleuren voelt deze badkamer niet schreeuwerig aan. Het
kleurenpalet is complementair
en alle details worden hierop
afgestemd, zoals de buitenkant
van het bad. Tijd doorbrengen
in deze badkamer geeft je meer
energie!
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De badkamer kreeg eerst een laag
Bisol op de muren. Deze primer
creëert de perfecte basis voor verdere afwerking. De lambrisering,
het plafond en de hogere delen
van de muren werden geschilderd
met Bolatex. Dit is een afwasbare
en condensbestendige eindlaag.
Ideaal voor vochtige ruimtes
zoals een bad
kamer. De strakke
lambrisering in 2 verfkleuren bekom je door de juiste afplaktape
te gebruiken: Boss Tape & Relax
Purple, ideaal voor pas geschilderde ondergronden.

Raw
beauty

Gewaagde keuzes,
meer energie

De restanten van de afgekapte tegels werden ook eerst geschilderd
met Bisol, een isoleer- en fixatie
primer die licht verpoederde
onder
gronden fixeert. Poederige
onder
gronden worden hierdoor
vast
gezet. Deze primer maskeert ook vlekken uit de ondergrond en isoleert ongelijkmatige inzuiging. Als eindlaag werd
hier ook Bolatex gebruikt. Voor
de accentwand achter de wastafels werd betonlookverf (combo
Stone Art & Stone Top) gebruikt.
Dit betoneffect zorgt niet alleen
voor een uniek resultaat, maar
biedt ook een manier om oneffenheden in de muren weg te werken.

Heb je een beperkt budget maar
wil je de tegels wel een kleurtje
geven? Dat kan met OmniPrim
Extreme. Deze verf hecht zich
extreem goed op gladde ondergronden en is uitstekend bestand
tegen water. Hierover werd de
afwasbare eindlaag Bolatex aangebracht. Het badkamermeubel is
niet van hout, maar van kunststof.
Daarom gebruikten we Omniprim
Extreme – een hechtingslaag voor
gladde ondergronden – als primer
en een krasvaste lak voor meubels
en kastdeuren als eindlaag: Persisto
PU Mat. De buitenkant van het gietijzeren bad kreeg de roestwerende
en snel drogende primer Elastoprim
Fast. Kies voor de eindlaag een krasvaste lak naar keuze: watergedragen
(Persisto PU of Hybride PU) of solventgedragen (Premium Satin XS).
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SPELEN MET KLEUR

Door hier voor het plafond te kiezen voor de zachte kleur WE M149 Natural Waterfall creëer je tóch een
contrast met de witte muren, maar ga je niet te donker. De groene accessoires maken het geheel af.

Meer
ruimtegevoel
met kleur
Hoe laat je een ruimte helemaal tot
zijn recht komen? Speel met kleur voor
een ruimer of een knusser gevoel.

12

/ LENTE 2022

voor 

Een smalle kamer kan je optisch breder
maken door het plafond donkerder te
verven dan de muren. Een donkere vloer
of tapijt versterkt dit effect.

VOORDEUR

Met de
deur in
huis
Maak van je woning
een compleet plaatje
door je voordeur in
een mooi jasje te
stoppen.

Matineau
Watergedragen matte lak voor buitenhout.
4 Verkrijgbaar in zo goed als alle kleuren.
4 Matte, trendy afwerking.
4 Zeer duurzaam, lang kleur- en glansbehoud.
4 Snel droog en overschilderbaar.
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BUITENMUUR

Prep it like
a pro!
Buitenmuur schilderen
Tekst Els Van de Plas

Schreeuwt die bakstenen

Het aanbrengen van de gekorrelde gevelverf Pastime (kleur: WE Z027 Obvious White) doe je met een blokkwast.

buitenmuur om een facelift?
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Met onze tips voor een
optimale voorbereiding krijg
je het mooiste resultaat.

Starten doen we met dé belangrijkste
tip: neem voldoende tijd om je schilder
klus voor te bereiden. Zorg voor een
lege agenda, genoeg kopjes koffie en
eventueel wat helpende handen om de
klus te klaren. Hou ook het weerbericht
in de gaten: kies geen veel te hete zomerdag of te natte herfstdag en het mag
ook niet te hard waaien. Een buitentemperatuur tussen 10°C en 20°C is ideaal!
De buitenmuur moet droog en schoon
zijn en er mogen geen loszittende voegen tussen de bakstenen zitten.

Kijk de staat van je muur na. Want elke toestand vraagt een
andere aanpak:
Mosgroei of donkere plekken: check
of de muur geen te hoog vochtgehalte
heeft, anders zal de verf niet goed
hechten en snel afbladderen. Gebruik
een vochtmeter om het vochtpercentage te meten, laat je adviseren in je
colora-winkel.

Losse voegen: slijp de voegen minimaal
2 cm uit en herstel ze met een mix van
cement en rijnzand of met kant-en-klare
voegmortel. Laat ze enkele weken drogen voor je aan je schilderklus begint.

Onbehandelde ruwe baksteen: verwijder eventuele zoutuitbloedingen, een
witgrijze waas op de stenen, met een
droge, harde nylon borstel.

Geen herstellingen nodig? Borstel de
muur grondig af met een harde handborstel of reinig met een hogedrukreiniger. Laat de muur wel altijd goed
uitdrogen, dit duurt meerdere dagen
tot enkele weken afhankelijk van het
seizoen.

Bescherm de bodem en beplanting met een
afdekvlies en maak als het kan regenpijpen
en leidingen los van de ondergrond. Ramen,
deurklinken, roosters… plak je af met lichte UVbestendige afplaktape.
Check vooraf of je de juiste verf en benodigd
heden in huis hebt voor deze klus. Een bakstenen
muur schilder je met een duurzame buitenverf
die jarenlang beschermt tegen allerhande weers
invloeden. Gebruik je een verfkwast of gevelrol?
Dit hangt af van de ondergrond en het soort verf
die je kiest.

Ready,
set &
go!

EXTRA TIP!
Weet je niet waar beginnen?
Vraag raad in je colora-winkel.
Krijg er product- en kleur
advies en handige tips.
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TAPES
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Best part of a paint job…
Zalig toch, het weghalen van je
afplaktape na meerdere uren
schilderen?
Heb je netjes afgeplakt, dan krijg
je nu mooie, strakke lijnen te zien.
En dat effect is nóg groter met de
juiste afplaktape. Die bestaan er
in alle breedtes en kwaliteiten. Je
kiest ze afhankelijk van de toepassing, de soort én de staat van de
ondergrond.

 Ontdek
alle tapes op
colora.eu of
ga langs in je
colora-winkel.
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WOONDROOM

Vintage
vibes
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WOONDROOM

De kleur op de muren (WE Z050 White Throne) werd afgestemd op het composieten werkblad. Zo loopt alles mooi
in elkaar over. Het keukenmuurtje werd geschilderd met magneetverf om kaartjes en briefjes aan te hangen.

Tekst Buro Bonito – Foto’s Laura Willems

Fotografe Laura en leerkracht Siemen
kunnen het beamen: in één jaar tijd kan er
veel veranderen. Het koppel verwelkomde
hun eerste kindje én renoveerde hun
rijwoning in Gent op hetzelfde moment.
Stap binnen in hun warme en gezellige jaren
’60 woning waar ze volop genieten van hun
kersverse gezinsgeluk.

Op de Gentse huizenmarkt geldt de wet
van de snelste. Toen Laura en Siemen
dit huis eind februari 2020 bezochten,
brachten ze meteen een bod uit. In tien
minuten was de verkoop beklonken!
Het bleek het startschot van een intens
jaar: ons land ging voor het eerst in
lockdown, Laura werd zwanger én het
koppel plande een totaalrenovatie. Als
dat maar goed zou aflopen.

Laura: “Van een kleurenpalet kiezen tot
kinderopvang regelen… Het was een
periode waarin we een heleboel beslissingen maakten waar we pas achteraf
het resultaat van zouden zien of onder
vinden. Daarom hebben we zo veel
mogelijk vertrouwd op ons buikgevoel.
Uiteraard hielp het dat we houden van
dezelfde dingen en een goed contact
hadden met onze aannemers. Wij namen het afbreken en schilderen voor
onze rekening, zij alle andere werken.”

Vintage feel
CK C 6-C

WE Y25
CRIMSON
RED

WE M03
MINTCREAM
WHITE

18

/ LENTE 2022

an

va
n

De woning is gebouwd in 1961 en had een interieur dat vrijwel
onveranderd was sinds de seventies, inclusief schreeuwerige kleurcombinaties. Laura en Siemen besloten de ziel van het huis te eren.
Het huis is aangepast aan de noden van vandaag, maar heeft nog
steeds een vintage feel. Zo kozen ze voor terrazzo tegels in de keuken en badkamer. De eikenhouten keuken met een spatwand van
oudroze tegels lijkt wel uit de set van de serie Mad Men geplukt. Fel
rood-oranje accessoires en etnisch-geïnspireerd textiel geven het
interieur dan weer een funky toets.
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Buikgevoel

F
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WOONDROOM

Valt het op dat we
twee nostalgische
zielen zijn?

Terrazzo als basis

foto boven: De warme ondertoon van WE Z050 White Throne is een ideale match voor de houten keukenkasten.
foto midden: Ook de oorspronkelijke slaapkamerdeur werd geschilderd in hetzelfde off-white als de muren.
foto onder: In de slaapkamer werd gekozen voor WE M169 Reborn Beige voor een warme zonnige gloed.

De spikkels in hun terrazzovloer inspireerden het kleurgebruik in de keuken
en eetkamer. Laura: “Omdat de vloer en
houten keukenfronten redelijk aanwezig zijn, hielden we de muren neutraal.
We kozen voor de witte tint WE Z050
White Throne die we in de tegel terugvonden.” Het koppel zocht nog een plek
om kaartjes en briefjes aan te hangen
en behandelde daarom een stukje muur
met overschilderbare magneetverf (zie
foto op p. 19).
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De buffetkast gaf Laura een upgrade
met de houtverf Hydro One Satin (zie
foto op p. 18). Laura: “De binnenkant
van de kast schilderden we in dezelfde
kleur als de muren, de buitenkant werd
in de blauwgroene kleur WE M03
Mintcream White geverfd. Zo’n
WE Z050
kast afschuren en opnieuw schilWHITE
THRONE
deren is best een intens werkje,
maar loont wel de moeite. Het is
nu het pronkstuk van de ruimte!”

WE M169
REBORN
BEIGE

Verven in fases
Buiten de tv-hoek is hun leefruimte
nog niet geschilderd. Laura: “We
schilderen in fases. Met een baby in
huis is onze klustijd schaars en dat
vinden we helemaal oké. Zo heeft ons
interieur de tijd om te groeien. Voor
de ruimtes op het gelijkvloers schakelden we de hulp van colora-kleurexpert Axelle in. Zij moedigde ons
aan om van de tv-hoek een knusse
ruimte te maken – met muren en
plafond in dezelfde kleur – maar niet
te donker te gaan vanwege het
weinige daglicht. Uiteindelijk
schilderden we deze in de
WE M128
groengrijze tint WE M128
PORCELAIN
Porcelain Green.”
GREEN

Door muren en plafond in dezelfde kleur te schilderen, wordt deze TV-hoek extra knus.
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WOONDROOM

Een (bad)kamer op het noorden? Ga voor warme tinten!

WE Y99
WISPY PINK

Van bureau naar badkamer
De badkamer onderging de grootste
transformatie. Oorspronkelijk was dit
een saaie bureauruimte, nu start je hier
vrolijk je dag. De ruimte ligt op het noorden en heeft dus geen direct zonlicht.
Laura: “Daarom schilderden we de muren in de zachtroze tint WE M156 Natural
Blossom met de waterbestendige verf
Bolatex, die de ruimte een pak warmer
maakt.”
Het wastafelmeubel bestaat uit twee
Ikea-kastjes en kreeg naast een rotan
accent ook een lik verf. De diepgroene
tint WE Y57 Green Blimp contrasteert
mooi met de roze muren en het witte
sanitair. In combinatie met de terrazzovloer en afgeronde elementen baadt
ook deze ruimte opnieuw in een sixties
sfeer. Laura: “Valt het op dat we twee
nostalgische zielen zijn?”

WE Y57
GREEN
BLIMP
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WE M156
NATURAL
BLOSSOM

Neutrale babykamer
Hun dochtertje was nog niet geboren toen
Laura en Siemen de babykamer in het subtiele WE Y99 Wispy Pink schilderden. Laura:
“We vonden het een leuk idee om Marilous’
kamer neutraal te houden en deze pas verder in te richten als ze wat ouder is. Als we
haar karakter en interesses beter kennen,
kan de kamer hieraan aangepast worden.
Van ons mag ze dan gerust haar favoriete
behangpapier kiezen. De Goja-collectie van

Masureel is mijn favoriet, hopelijk deelt ze
mijn mening (lacht). Lijkt mij mooi achter
haar bedje.”
Laura en Siemen hebben geen schilderwerk
uitbesteed, maar konden wel rekenen op de
hulp van vrienden en familie. Laura: “Vele
handen maken licht werk. En het is gewoon
een pak gezelliger!”
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UITGELICHT

Herinneringen
ophangen

Behang Masureel - Ruth Terra (GOJ501)
Boek Goja uit collectie Zoom

Behangtip

Geef kaartjes, briefjes
en andere memorabilia
een prominente plaats
in huis met overschilderbare magneetverf.

Wil je een kamer
heropfrissen maar zie je
het niet zitten om alles
opnieuw te schilderen?
Door één muur te
bekleden met behangpapier, creëer je een
groots effect met een
minimum aan moeite.
De Goja-collectie van
Masureel licht elke
ruimte op. Vind behang
voor je ruimte in een
colora-winkel.

Magneetverf

GET THE
LOOK
Kleuradvies
Ook als je een duidelijk kleurenpalet
voor ogen hebt, kan kleuradvies
handig zijn. De colora-kleurexpert
helpt je bij het verfijnen van je keuzes
voor een pico bello resultaat.
 Ontdek wat onze colora-kleurexpert
voor jou kan betekenen:

Second life
Laura en Siemen gaven veel houten
meubels een tweede leven met Hydro One
Satin, een watergedragen éénpotsysteem
voor hout binnen. Goede hechting, hoge
dekkracht én weinig kans tot restjes, want
de grond- en eindlaag zitten in één pot.

24
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Hydro One Satin

AAN DE SLAG

Aan de
slag met een
nieuwe kwast
Niets zo frustrerend als schilderen met
losse haartjes van de verfkwast in je verf.
Met deze tip is het zo opgelost!

wast,
nieu we k
Haal een
bruik,
eerste ge
vóór het
pier.
schu urpa
eens over

Rol de k
wast daa
rna heen
tussen d
en weer
e hande
n. Zo w
losse ha
o
r
den de
artjes v
erwijder
d.
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Dit hippe bureauhoekje kreeg een basislaag Stone Art in OR79 Art Warm White en een eindlaag Stone Top in OT07 Top Pale Brown.

DIY STEENEFFECT

Structuurverf
met steeneffect

Structuurverf geeft méér dan enkel kleur

Nieuw
!

aan een muur. Creëer zelf een steenimitatie,
terrazzo- of travertin-look met het nieuwe duo
Stone Art en Stone Top. Speel met laagdiktes,
kwaststrepen en overlappingen voor subtiele kleurvariaties met een voelbaar reliëf. Wij
laten je alvast zien hoe je zo'n travertin-look
toepast.
Trendy travertin
Natuursteen is terug van weggeweest. Travertin,
de beige kalksteen met subtiele gaatjesstructuur,
zie je steeds meer opduiken in hippe ton-sur-ton
interieurs. Met zijn warme uitstraling combineert
de steensoort mooi in klassieke interieurs én
een moderne minimalistische woonstijl. Niet
alleen als vloer, maar ook verwerkt in meubels
en interieuraccessoires. Ook met structuurverf
kan je deze look nabootsen. Een interieurhoekje
zoals je thuiskantoor is de ideale plek om dit uit
te proberen.

Niet zo zeker van je
DIY‑skills? Op de volgende
pagina leggen we je stap
voor stap uit hoe je aan de
slag gaat. Of scan de QRcode en bekijk het filmpje.
Ga langs bij je colora-winkel voor meer info.

Tekst Els Van de Plas – Foto’s Stefanie Faveere
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DIY STEENEFFECT

1

Zelf aan de slag
Wat heb je nodig:
4 verfemmer
4 universele muur- en plafondrol
4 blauwpunt microvezelrol
4 effectspatel
4 schuurpapier

2

4 handborsteltje
4 viltrol
4 trekkertje met transparante rubber
4 penseel
4 doek

STAP 1: Grondlaag
Breng met een verfrol een laag Stucprimer
Hydro aan. Laat deze aankleuren in de overeenkomende kleur van de Stone Art en laat
minstens 12 u drogen.

3

STAP 2: Laag Stone Art
Breng de structuurlaag Stone Art aan. Laat de
rol de verf goed opnemen en breng kriskras
aan, in korte, onregelmatige strepen in alle
richtingen. Leef je uit met nonchalante bewegingen, zodat je een duidelijke rolstructuur
ziet. Als de verf lichtjes gedroogd is, haal je
de spatel boven en maak je opnieuw kriskras
bewegingen.

4
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STAP 3: Laag Stone Top
Laat de structuurlaag 8 u drogen en haal dan
schuurpapier met korrel P100 boven. Schuur
lichtjes op en haal het stof weg met een
proper handborsteltje. Breng nu de kleurlaag
Stone Top met een verfrol gelijkmatig aan
door korte, onregelmatige bewegingen in alle
richtingen. Werk telkens in vlakken van 1 m2.
Neem na elke 1 à 1,5 m2 het trekkertje en haal
het teveel aan verf weg in vloeiende bewegingen in alle richtingen. Laat 8 à 12 u drogen en
klaar!

T U L1 02 - T U L 5 0 3

TULA

KALEI-LOOK

STAPPENPLAN

Hoe geef je je
buitenmuur
een kalei-look?
Illustraties Eline Maes
Hou je van gekaleide muren, maar niet van de
zichtbare kleurschakeringen na een regenbui?
Wij tonen je stap voor stap hoe je je gevel of tuinmuur een kalei-look geeft met gevelverf.

Zorg voor een propere, droge
en vaste ondergrond. Reinig of
herstel indien nodig.
Ontdek op p. 14 hoe je alles voorbereidt
vóór je start met schilderen.

Roer Primer P77 goed op en
giet een hoeveelheid verf in
een verfbakje.

Plak alle niet te schilderen
delen zorgvuldig af met een UVbestendige afplaktape voor ruwe en
poreuze ondergronden.

Plak een afdekkarton op de
vloer, aan de muur die je gaat
schilderen.

Verwijder de afplaktape meteen
na het aanbrengen van de primer
en laat 24u drogen. Plak daarna opnieuw
alle niet te schilderen delen af.

2

3

 Vind alle stappenplannen op www.colora.eu/nl/doe-het-zelf. Of bekijk onze filmpjes op Youtube.
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4

Schilder de randen van de muur met
een kwast. Schilder daarna de hele
oppervlakte met een blokkwast of verfrol.

5

Tip: Primer P77 is solventgedragen en bevat
een korrel, rol traag om het uitspatten van de
korrel te vermijden.

6

Breng Pastime, verf voor kalei-look,
aan met een blokkwast. Verdeel de
verf in alle richtingen. Werk goed aan één
stuk door. Laat 24 uur drogen en breng
indien nodig een 2e laag aan.

7

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

Ook structuurverf is een ideale aanvulling op een toon-op-toon kleuren
combinatie. Net zoals Claystuc in dit zithoekje. Laat deze techniek aan een
vakman over. Meer info: www.colora.eu/huis-laten-schilderen.

Toon-op-toon

M132 Salted B
ei

ra kleu
ext
rti

p:

E

ge

W

Harmonie in huis
Zo creëer je hét kleurschema
voor jouw interieur
Hoe creëer je een interieur dat bij je past? Dat persoonlijkheid
uitstraalt en een harmonieus geheel vormt? Een consistent
kleurschema is het antwoord. Wij helpen je op weg om
de juiste kleurkeuzes te maken, want het samenspel van
verschillende tinten is even belangrijk als de kleur op zich.

Een ton-sur-ton kleurenpalet kan je spannender maken door te werken met structuur op de
muur. Een behang met patroon geeft het geheel een subtiele gelaagdheid zonder uit de toon te
vallen. Behang uit collectie Artifact van Eiffinger - 312430

De makkelijkste manier om kleuren te combineren is tonsur-ton. De combinatie van twee, drie of meer tinten van
eenzelfde kleurtoon maar met een andere verhouding
wit brengt harmonie en rust in je interieur. In de kleurenstalenwand in de colora-winkel vind je alle toon-op-toon
verfkleuren overzichtelijk naast elkaar terug.

Tip: Hou rekening met de lichtinval.
De hoeveelheid daglicht in de ruimte is van belang bij het
bepalen van je kleurenpalet. Komt er veel zonlicht binnen?
Dan kan je veel kanten uit met kleur. Heb je een donkere
ruimte? Dan grijpen we bijna instinctief naar heldere kleuren om zo de ruimte op te lichten. Wat je ook kan doen: de
duisternis van de ruimte omarmen. Zet deze extra in de verf
met een donkere kleur. Zo creëer je een gezellige cocon. Dit
is ideaal voor ruimtes waar je graag tot rust komt zoals de
slaapkamer of een tv-ruimte.

Tekst Sarah Van Moll
32
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HARMONIE IN HUIS

De kleur Holy Terra (WE M138) geeft een warme
gastvrije kleur aan de eetruimte. En wanneer je de
kleur van binnen ook buiten doortrekt, krijg je een
ruimtelijk gevoel en rustig geheel. Win-win.

Hoera voor
harmonie.
Breng eenheid in je interieur door
kleuren te combineren met eenzelfde
intensiteit, verzadiging of helderheid.
Kortom, kleuren die dicht bij elkaar
liggen in de kleurencirkel. In combinatie met een neutrale basiskleur
zorgen ze voor een rustige en ontspannen sfeer.

extra kleurtip: W
EM
140

Cr
a
ed
ft
an
Or

extra kleurtip: WE Y31 R
ed Brown

de slaapkamer? Ga dan voor zachte, rustige
tinten. Wil je net meer energie krijgen zoals
bijvoorbeeld in je thuiskantoor? Kies dan voor
de activerende kwaliteiten van warme tinten
als rood en geel.

Thuiskomen. De bruinrode kleur (WE M99 Red
Residence) geeft de kamer een gezellig, knus en
veilig gevoel. Het creëert een intieme sfeer.

ge

Tip: Kleur is een krachtig instrument om de
sfeer in huis en ons welzijn te beïnvloeden.
Denk dus vooraf goed na wat de functie is van
de ruimte die je wil aanpakken. Is de kamer
bedoeld om te ontspannen zoals bijvoorbeeld

38

Fir
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foto boven: De natuurlijke terracottakleur
(WE M98 Rust Lover) vormt de ideale accentkleur
in dit aardse kleurenpalet.
foto onder: In de slaapkamer mag het wat rustiger
zijn. Het grijs (WE Z076 Futuristic Grey) past
perfect bij het terracotta bedlinnen.
foto rechts: Een warm mauve (CK D 12-D) is het
nieuwe neutraal. Dé perfecte basiskleur voor een
warm en naturel interieur. Ze blendt de andere
kleuren mooi samen.

34
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foto links: De muur in WE Y100 Pink Pearl vormt een leuk contrast met WE Y72 Green Tile op het
badkamermeubel. foto rechts: Voeg contrast toe met een kleurrijk behang - Zoom by Masureel
LOT108 Palm tropical. foto onder: Door de combinatie van roze en groen in de kinderkamer te
herhalen, vorm je een mooie lijn doorheen de hele woning (muur: WE Y100 Pink Pearl).

Fantastisch contrast
Zin in meer speelsheid? Ga dan voor laagjes met contrasterende kleuren. Het grootste effect krijg je als je complementaire kleuren met elkaar combineert. Deze liggen
tegenover elkaar in de kleurencirkel, zoals groen en rood.
Wil je het iets verfijnder? Kies dan niet voor de meest
contrasterende kleur, maar voor een kleur die daarbij in
de buurt ligt. Zo combineert groen bijvoorbeeld mooi met
roze, een afgeleide van rood.

:W

kl
eu
rt
ip

ra
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HARMONIE IN HUIS

foto boven: Door de kastdeuren in contrasterende, kleuren te schilderen, krijgt het tonnen persoonlijkheid.
(kleuren van links naar rechts: CK B 8-D - WE Z006 Mindful White - WE Y72 Green Tile - WE Y100 Pink Pearl - CK C 29-C)
foto onder: Laat kleur in je interieur terugkomen door in een hoekje color-blocking toe te passen. (kleur: CK C 29-B)

Tip: Kies kleur op basis van
objecten in de ruimte
Kleur zit in verschillende zaken: gekleurde
gordijnen, die knalblauwe sofa, een tapijt, de
houtsoort van je meubels, … Vooraleer je een
basiskleur kiest, kijk je dus eerst goed rond in
je interieur. Welke items zijn bepalend en gaan
zeker blijven? Laat je bij het kiezen van een
basiskleur leiden door je gevoel. Met welke
kleur voel je een klik? Naar welke kleur grijp je
instinctief? Want kleur heeft een grote impact
op de sfeer in huis én op je gemoed.
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HARMONIE IN HUIS

Test ’t uit met
kleurstalen.
Twijfel je nog tussen enkele kleuren? Dan zijn
kleurstalen de oplossing. Test eenvoudig uit
hoe de kleuren bij je thuis zullen staan. Kleuren
veranderen onder invloed van het licht: door
het weer, het tijdstip, het seizoen of de locatie. Licht maakt kleuren dieper of net fletser.
Probeer de kleurstalen op verschillende momenten van de dag en in verschillende hoeken
van de ruimte. Kijk ook hoe de kleur verandert
bij daglicht of kunstlicht. Zo krijg je vertrouwen
in je kleurkeuze.

En dan nu aan de slag!
Of toch niet?
Last van keuzestress? Dan is kleuradvies aan
huis de ideale oplossing. De colora-kleurexpert
staat je met raad en daad bij om samen het ideale kleurenpalet voor jouw woning uit te werken.
Vraag je kleuradvies aan op
www.colora.eu/nl/kleuradvies.
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Alles om je op weg te
helpen in één gids
Toe aan een verf-upgrade?
Dan móét je deze gids in
huis hebben.
Van wegwijs in de verschillende
verfsoorten en tips voor de
voorbereiding tot stappenplannen
bij het echte schilderwerk.

Haal je
gratis
verfgid
s in de
colorawinkel
!

LENTEKLAAR

Weg met groene aanslag
Houten tuinmeubelen schoonmaken met een hogedrukreiniger
is geen goed idee. Door de sterke stralen beschadig je de houtstructuur waardoor vuil zich nog dieper in de nerven kan ophopen. Groenaanslag, schimmels en algen verwijderen en het hout
beschermen is zo gebeurd met onze Woodmask producten.
Woodmask Cleaner is een zuur detergent op waterbasis dat diep
inwerkt op de houtvezels om ze te reinigen. Het product verwijdert alle vuil en herstelt het oorspronkelijke uitzicht van het hout.
Met Woodmask Sealer, een water- en olieafstotend impregnatiemiddel, bescherm je het hout in één laag. Het kleurloze product
op solventbasis zorgt ook voor een mooie, egale houtvergrijzing.

voor 

WOODMASK TO THE RESCUE!

Zó behandel je houten
tuinmeubelen
Tekst Els Van de Plas – Foto’s Stefanie Faveere

Het eerste lentezonnetje geeft goesting om volop te genieten
van je tuin. Hebben je tuinmeubelen tijdens de vochtige
wintermaanden een groen jasje van algen en mossen gekregen?
Geen paniek! Je kan deze groenaanslag makkelijk verwijderen
met ons sterke Woodmask duo. Dankzij de Cleaner en
Sealer zijn je meubelen zo klaar voor een mooie zomer.

40
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Stap 1 - Woodmask Cleaner

Stap 2 - Woodmask Sealer

Nieuw hout behandelen? Lees dan verder bij stap 2. Zijn
jouw houten tuinmeubelen wat vergrijsd of hebben ze
groene aanslag? Dan moet je het hout eerst schoonmaken. Spuit het hout goed nat met een tuinslang en dep het
daarna droog met een doek. Breng een laag Woodmask
Cleaner aan met een platte kwast of rol en laat 15 minuten inwerken. Schrob het hout schoon met een nylon
borstel en spoel nog eens na. Laat 48u uitdrogen.

Breng een egale laag Woodmask Sealer aan met een
platte kwast of rol en laat 24u drogen. Je hoeft niks af
te plakken en je hebt maar één laag nodig om het hout
te beschermen tegen vocht, vuil en groenaanslag. Een
jaarlijkse behandeling met dit product en je houten tuinstoelen, schutting of tuinhuis blijven er als nieuw uitzien.
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OPGEKNAPT

Heeft je hout
buiten nood aan
een opfrisbeurt?
Check om de 5 jaar de kwaliteit
van je geschilderde ramen, deuren of tuinhuis. Wacht je te lang
met herschilderen, dan moet je
mogelijk de oude verflaag volledig verwijderen. Een hele klus!

Bespaar jezelf tijd én werk.
En kies voor preventief onderhoud met
een lakverf voor buiten. Je beschermt
het hout opnieuw enkele jaren tegen
schadelijke UV-stralen en regen waardoor
het hout gezond blijft.

Ga langs bij je colora-winkel en vind
het juiste product voor een duurzaam
resultaat.
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PLAFONDLIJSTEN - WANDLIJSTEN - PLINTEN - VERLICHTINGSPROFIELEN - DECORATIEVE ELEMENTEN

CREATE UNIQUE LIVING SPACES

Creëer individuele interieurs met onze plafondlijsten, wandlijsten en
plinten. Voeg een individueel tintje toe voor een creatieve kamerinrichting.
Voor alle smaken, behoeftes en stijlen.

noel-marquet.com

KWALITEITSVERF
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1. Goede dekkracht
Met kwaliteitsverf heb je weinig verflagen nodig om je ondergrond perfect
te dekken. Minder lagen betekent
ook minder werk. Voor muurverven
streven we naar een topresultaat met
slechts 1 grondlaag en 1 eindlaag.

4 silky
smooth

ag
fla

nieu
we
ve
r

4. Optimale kleurjuistheid
De kleurjuistheid is veel groter bij kwaliteitsverf dan bij
goedkopere varianten. De
verf heeft exact de kleur van
je staal en kleurverschillen
tussen bijvoorbeeld lakverf
voor je deuren en dezelfde
kleur muurverf is minimaal.

100%
match

2. Perfecte verwerking
Goede verf is makkelijk aan
te brengen op de muur.
Ze is soepel, eenvoudig te
verdelen over het oppervlak
en geeft daarom een egaal
eindresultaat.

Waarom
kiezen voor
kwaliteitsverf?
Je woonkamer, slaapkamer of keuken
kan een likje verf gebruiken. Maar loont
het werkelijk de moeite om te investeren in een kwaliteitsverf of kun je de
klus evengoed klaren met een goedkopere verf? We geven je de 7 gouden
voordelen van een kwaliteitsverf.
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3. Prima hechting
Kwaliteitsverf garandeert je de best
mogelijke hechting op de ondergrond,
zodat het resultaat van je verfklus na
een tijdje niet begint los te komen of af
te bladderen.

5. Egaal eindresultaat
Sommige ondergronden absorberen meer verf dan
andere. Een kwalitatieve primer zorgt ervoor dat
de eindlaag er mooi gelijkmatig uitziet. Zodat je
geen glansverschillen, storende overlappingen of
rolstructuren ziet.

6. Geen gespat
Kwaliteitsverf spat niet. Ze bestaat enkel uit kwalitatieve grondstoffen die op
een slimme manier werden gedoseerd
in de verf. Én ze wordt bovendien pas
samengesteld na het doorlopen van
verschillende verwerkingstesten.
7. Makkelijk onderhoud
Een kwaliteitsverf voor muren binnen
is beter te onderhouden. Net doordat
er meer en kwalitatiever bindmiddel
in zit, wat een langere levensduur
mogelijk maakt. De verf is bovendien
minder gevoelig voor schade en vervuiling na allerhande aanrakingen.

Ook overtuigd dat kwaliteit zichzelf terugbetaalt?
Wij helpen je graag de juiste verf kiezen in je dichtstbijzijnde colora-winkel.
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Metéén
geverfd
BOSS-one
Duurzame binnenmuurverf
met primer en eindlaag in
één pot.
 Gemak en snelheid door
		

het éénpotsysteem.

 Goed onderhoudbaar.
 Gedekt in 2 lagen.
 Met Ecolabel.
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FANCLUB

#coloradiy

Post je
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e!
magazin

gevonden op Instagram

 Volg & tag ons @colora_de_verfwinkel

📚 #kinderkamer

@nickvrtssn #mycuratedaesthetic
#colormyhome

@ourhouseinantwerp Nieuwe dag, nieuwe
shade of pink in huis. #instahome @atelierseda

@maison_grellicour Avoir deux filles ne
voulait pas dire deux chambres roses

@studiowootwoot Same pink laminate but
with another colour combo #colorinspiration

@everyday_marta Fer picked Smokey Grey
and Knotted Straw (named cheetah color
by
Fer) and I love love love this combo! #coloradiy
#boysroom

@l.o.o.d.s. Even de verfwinkel ingedoken en
een kleurenpallet samengesteld.
#kleurtjes #dromenvoorlater

@nahani.apers Nog lang niet af maar nu al
zo verliefd op wat straks on ‘thuis’ gaat zijn
#droomhuis #coloradiy

@karencouvreur Leeshoekje
#coloradiy

🙈

♥

🐆

🌿

@sofiejdesign A little throwback to my
stunning staircase mural
#paintedstairs #coloradiy
/ LENTE 2022
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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

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

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 DE WEBSITE EN
SOCIAL MEDIA-PAGINA'S.

   

Altijd welkom voor
een pot verf en een
woordje uitleg.

