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KIES JE KLEUR MET
DE NODIGE ZORG

In de winkel kan een kleur er geweldig
uitzien maar is ze even mooi in je eigen
interieur? Ons advies: vermijd impulsieve
beslissingen en haal een tester. Zo kun je
op verschillende plaatsen en tijdstippen je
gekozen kleur evalueren. En dit volledig op
maat van jouw huis.

De muren stralen dankzij 1 laag

Dromen & doen!
Ok, er zijn wel leukere activiteiten te
bedenken dan klussen. De voorbereiding op de klus, dat is veel meer mijn
ding. Hoe ik die zie? Rondsnuffelen op
Pinterest, of net als ons bloggerstrio
(p.8) een moodboard samenstellen.
Zo kreeg ook de bureauhoek van mijn
zoon vorm. Het mooie ruitjesbehang
‘The Grid’ van Bent Van Looy was mijn
favoriet. Fris, volwassen en een beetje
stoer. De grafische lijnen brachten me
op het idee om een rechthoek uit te
knippen, groot genoeg om er een stuk
magneetvlies in te plakken: ideaal om
festivaltickets, uitnodigingen en foto’s
een plek te geven. Dat een student zich
niet alleen thuis achter zijn bureau,
maar ook op school op zijn gemak wil
voelen, daar zijn ze in SASK (p.16) intussen ook achter. De kakofonie van kleuren en het vele bruin maakten er plaats
voor een spel van kleurgradaties en
vrolijke accenten. Met hier en daar een
vleugje blauw zijn ze meteen ook op
weg naar Blue Universe, de trendkleur
van 2018 (p.11). Een kameleonkleur
waar je echt alle kanten mee uit kunt.

Topprim en 1 laag Topsilk.

Magneetvlies

Essence Pure vernis

Succes met jouw zoektocht naar kleur!

Griet Slos
griet.slos@colora.be

De vloer kreeg een dubbele laag

Woodlook WL735 en werd daarna

dubbel vernist met Essence Pure.

WE Y64 WHITE FLAG

THE GRID
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BINNENKIJKEN

Dit iconische gebouw
dateert van eind 19de eeuw
en charmeert elke passant
met zijn poëtische façade.

Gekaleide muur
in Pastime PS04
Camargue.

ID-KIT
ANDREA
CROONENBERGHS
• Geboren in 1964 in
Genk
• Afgestudeerd aan
het Antwerpse
conservatorium
• Actrice, zangeres en
presentatrice
• Samenwonend
met regisseur Toon
Slembrouck
• Runt gastenverblijf
Peace in the City
boven haar eigen
woning

KLEUR
BEKENNEN
MET

Andrea
02
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Meer dan 25 jaar zag je haar
haast dagelijks op het scherm,
maar ook daarnaast zat Andrea
Croonenberghs geen moment
stil. Bricoleren, knutselen en
ontwerpen doet deze creatieve
duizendpoot immers al een leven
lang. Het resultaat laat zich
zowel in haar gastenverblijf als
in haar eigen huis bewonderen.
Kijk mee binnen.

De bijzettafeltjes zijn een ontwerp van
Andrea. Ze zijn geïnspireerd op het
kleurrijke telsysteem waarmee ze als
kind leerde rekenen.

Kalkverf
Limestone.
WE M18 ROSY BROWN

Zo woont Andrea

De helft van de wereld mag dan wel de koele
Scandinavische stijl omarmen, Andrea vaart
koppig haar eigen stijlkoers. Wit is geen optie
in haar interieur, net zo min als pasteltinten.
“Ik hou van kleuren met lef, kleuren die een
statement maken. In zo’n grote ruimte als deze,
met kille metalen deuren, is wat warmte meer
dan welkom. Ik kies dus voor aardse tinten die
supercosy aanvoelen. Bij colora wommelgem
vond ik de bevestiging van mijn keuzes.

WE Y27 RED LIGHT

CK DC 10-C
De wereldbol nam Andrea
zelf onder handen en baadt
vandaag in diepblauw.

Met veel lichtpunten maakten we ons interieur
nog gezelliger.” Dat de voormalige omroepster
zich in haar woning laat omringen door kunst,
is geen toeval. “Mijn vader was architect en
mijn creatieve moeder was thuis altijd wel iets
aan het maken. Dus ben ikzelf ook constant
aan het prutsen. Erfstukken geef ik een nieuwe
kleur, ik heb alle tafels zelf ontworpen en ik
ben nu bezig met een reeks bijzettafeltjes.
Allemaal maatwerk, en daar hou ik van.”
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BINNENKIJKEN
Van standaardbeeldjes maakte Andrea
echte eyecatchers.

“Peace in the City
is zoveel meer dan de
standaardhotelkamer”
MT 33 SIZZLING ORE

Essence Pure vernis

De wandkasten erfde
Andrea van haar moeder.
Ze hing ze ietwat eigenzinnig op waardoor ze tot
eyecatcher uitgroeiden.

IN DE STIJL
VAN ANDREA
1 Counter kille elementen

met warme tinten voor een
gezellig aanvoelend geheel.
2 Durf experimenteren, ga

zelf aan de slag met verf en
creëer zo ‘pièces uniques’.
3 Mix en match erfstukken

met designspullen en
kringloopvondsten en ontwikkel je eigen unieke stijl.
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Subtiele, terugkerende
kleuraccenten zorgen voor
een rustig visueel ritme.

De compacte keuken gaat
schuil achter een open
klapbare wand.

De oude plankenvloer werd zorgvuldig behandeld met
WOCA-olie om een tweede leven tegemoet te gaan.

Logeren bij Andrea
Het hippe Antwerpse stadsappartement
Peace in the City is via een stalen draaitrap
verbonden met de onderliggende woonstek
van Andrea en kan netjes afgesloten worden telkens er gasten logeren. Witte tinten
primeren met hier en daar een opvallende
kleuruitschieter. Van de beeldjes die Andrea
een kleurrijker leven gaf tot de vrolijk gekleurde stoelen. Her en der in de loft pronken
erfstukken met een verhaal. De vintage kasten kregen dankzij hun atypische muurplek
een eigentijdse look en de stoelen liet Andrea
overtrekken waardoor ze weer zo goed als
nieuw zijn, zonder aan karakter in te boeten.

Precies die uitgekiende combinatie geeft het
appartement een ziel.
NIET ZOMAAR EEN KAMER
Peace in the City is allesbehalve een standaardhotelkamer. De handige keuken, voorzien van alles wat je nodig hebt, zit elegant
verborgen achter een zwarte draaideur. In diezelfde box vind je ook de zwevende slaapkamer die heel wat hotelsuites doet verbleken.
De groene kussens op het bed, de donkergroene tegeltjes in de badkamer en het tapijt
in de woonkamer verwijzen subtiel naar de
kleurenvoorkeur van de vrouw des huizes.

WE Y126 WHITE PROPHECY

Rust vinden in Peace in the City
Het ruime, heldere appartement is geschikt
voor twee personen en heeft de allures van
een bijzonder luxueuze hotelsuite, vanaf
€ 120/nacht, www.peace-in-the-city.be

Een elegante stalen
draaitrap verbindt beide
etages. Die hebben elk hun
eigen sfeer: wit als neutrale
basiskleur in de B&B, donkere tinten bij Andrea thuis.

BVL 17 ROAD BLOCK

WE Y116 GREEN ENERGY

WE Z066 HEAVY GREY
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WORKSHOP

De workshop

VAN MOODBOARD
TOT MAKE-OVER:

bloggers
WETEN WAAROM
De trendsetters van vandaag? Dat zijn
de lifestyle- en DIY-bloggers. Niet alleen
worden hun posts massaal gelezen, geliket en gedeeld, hun tips krijgen ook
navolging. colora nodigde onlangs elf
van deze bloggers uit voor een creatieve
workshop. Doel: een moodboard maken
voor de restyling van een kamer. En achteraf een tot de verbeelding sprekende
blog uiteraard.

06
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WORKSHOPPEN
MET COLORA
Je wil als doe-het-zelver
je praktische en creatieve
kennis naar een hoger
niveau tillen? Of hoop je
als beginnende klusser
een vliegende start te nemen? In beide gevallen is
een workshop bij colora
een goed idee. Doorgewinterde professionals
leren je de basisprincipes
van schilderen en hout
behandelen, maar ze beantwoorden ook de meest
uiteenlopende technische
vragen. Daarna kan je zelf
thuis aan de slag. Meer
info? Een overzicht van
alle geplande workshops
vind je op colora.eu.

Zelfs bloggers raken in socialmedialand
wel eens het noorden kwijt. Inspiratie
met hopen op Instagram, Pinterest en tal
van andere websites, maar voor je het
goed en wel beseft, ben je uren aan het
swipen of scrollen en eindig je finaal toch
met lege handen. Elf bloggers gingen dan
ook gretig in op de uitnodiging voor een
creatieve bloggersworkshop door colora.
Drie van hen namen intussen hun interieur onder handen, met het moodboard
dat ze tijdens de workshop maakten en
het daaropvolgende kleuradvies-aan-huis
van een colora coach als leidraad.

Speurtocht naar eigen smaak
Hoe maak je een moodboard? En vooral,
waarom zou je dat doen? Omdat je door
het samenbrengen van kleuren, stukjes
behangpapier, texturen en knipsels uit
tijdschriften of foto’s je eigen smaak
ontdekt en de stijl die het beste bij je past.
Bovendien is een moodboard nuttig bij
het zoeken naar de juiste combinaties,
zodat je meubels niet vloeken met een
accentmuur en de vloer
in harmonie is met
je kleurNODIG ONS UIT
keuze.
Wist je dat de colora coach ook aan huis

komt? Voor 90 euro geeft hij/zij je advies op
maat. Bij aankoop van 300 euro verf krijg je
hiervan 60 euro terugbetaald. Een eenmalige investering die jarenlang rendeert!

HET RESULTAAT

VOOR

WE M123 SOMETIMES GREEN

RAL 9001 CRÈMEWIT

BEKIJK DE BLOGPOST OP:
ESTERDEPRET.BE

Richtingaanwijzer
Ester (26): “Een moodboard laat duidelijk zien welke richting je uit wil. Dat geldt niet alleen voor de kleuren, maar
voor alle elementen aan de basis van je interieur. Mijn voorkeur voor natuurlijke materialen vertaalde ik in een keuze
voor lichte tinten. Maar eerlijk, ik had geen flauw idee dat
er zoveel nuances wit bestonden. De kleurexpert hielp me
om knopen door te hakken, rekening houdend met de licht
inval in onze woonst. Dat laatste is een belangrijk element
dat helaas al te vaak over het hoofd wordt gezien!”

WORKSHOP

BEKIJK DE BLOGPOST OP:
LAISSEZPARLERLESPETITSPAPIERS.COM

VOOR

WE M67 GREEN ROMANCE

WE Y99 WISPY PINK

ART LIGHT FOREST

Ideeën bij de vleet
Odeline (32): “Ook uit bestaande moodboards kan je
volop ideeën halen. Goed dat de kleurexpert collages van
anderen meebracht. Daarnaast geeft zo’n zelf gefabriceerd moodboard je een flinke duw in de rug: gedaan met
uitstellen, die nieuwe look moet er nu echt van komen!
Dankzij de opgedane kennis en inspiratie vloog ik er na de
workshop met veel enthousiasme in.”

“Dankzij de opgedane
kennis en inspiratie vloog
ik er achteraf met veel
enthousiasme in”

BEKIJK DE BLOGPOST OP:
PETIT-EM.BE

WE M123 SOMETIMES GREEN

WE M133 VENETIAN WHITE

WE Y64 WHITE FLAG

Kleuren & sferen
Emilie (38): “Uit de We are colour-collectie haalde ik meteen het gamma Raw – vol natuurlijke materialen – en Joy
– met Scandinavische pastels. Kleuren en sferen die naar
mijn gevoel en in combinatie met ons interieur – hout en
grijs – vooral om warme tinten vroegen. De kleurexpert
stuurde bij: een zacht blauwgroen zou beter tot zijn recht
komen. Dat toonde ook mijn moodboard aan. En de geschilderde muur bewees achteraf helemaal haar gelijk.”

Ontdek alle kleuren van We are colour op
www.colora.eu/nl/we-are-colour
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WE Y127 BLUE UNIVERSE

OVERAL SFEER MET COLORA TRENDKLEUR

BLUE UNIVERSE
2018 wordt het jaar van
Blue Universe, een veelzijdig
donkerblauw met een
historische achtergrond.
Hoe je deze kameleonkleur
kan combineren met de vijf
woonsferen Raw, Joy,
Next, Cult en Art? Dat
weet kleuradviseur
Sarah Van Landuyt.

Sarah Van Landuyt is zeer lovend over Blue
Universe. “Het is een heel donker blauw dat
neigt naar zwart, maar zonder het sombere
kantje. Er zitten zelfs wat groentinten in.”

KAMELEON

Blue Universe kan je met heel veel kleuren
combineren. Een echte kameleonkleur dus.
“Die veelzijdigheid doet me denken aan een
blauwe jeans. Daar kan je toch ook alles op
dragen?”, vindt Sarah. “Onze nieuwe trendkleur past in alle woonsferen van colora. Soms
is ze ondersteunend, soms dragend. Zonder
evenwel alle aandacht naar zich toe te trekken,
zoals een rode muur dat wel kan.”

/ WINTER 2017-2018
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WOONSFEER

Intiem en
gezellig

WE Y87 WHITE BUTTERFLY

WE M107 BROWN TOFFEE

WE M106 BROWN BLANKET

WE M96 CAMEL COAT

Over Raw
“Deze woonsfeer is er voor mensen die van
de natuur houden. Raw-fans wonen niet in
de stad, maar dicht bij de natuur en kweken
het merendeel van hun groenten zelf. Ze zijn
graag buiten en brengen weinig tijd door
op het web. Hun woning is afgewerkt met
natuurlijke materialen zoals ruw hout, linnen
gordijnen, natuursteen, ... Donkere kleuren
zijn alomtegenwoordig in deze sfeer.”
Robuust
en ruw

/ WINTER 2017-2018

“Een donkere kleur als Blue Universe combineert heel mooi met ruw hout. Wil je het robuuste karakter van je eiken trap of je massief
houten keuken benadrukken, kies dan voor
een muur in deze tint. Geef je daarnaast ook
het plafond deze donkerblauwe kleur, dan
wordt de ruimte nog intiemer en gezelliger.”

WE Y127 BLUE UNIVERSE

10

Raw & Blue Universe

Mand in trendy
Blue Universe

Over Joy
“Joy staat voor luchtigheid, ontspanning
en plezier. Deze woonsfeer wordt vooral
opgepikt door jonge mensen en gezinnen
met kinderen. Ze wonen in de stad, zijn vaak
online, instagrammen erop los, maar halen
ook de natuur naar binnen met planten. In
hun interieur kiezen ze voor lichte kleuren,
verschillende tinten wit of (vergrijsde) pastels
en qua materialen gaan ze voor licht hout en
een betonnen vloer in combinatie met kleurrijke accessoires.”

Joy & Blue Universe
“Voor deze woonsfeer raad ik aan om Blue
Universe te gebruiken in details. Hier hebben
we enkel de rand van de tafel geverfd en een
donkerblauwe mand toegevoegd. Blue Universe ondersteunt het mint en de andere lichte
kleuren uit het palet van Joy. Een muur volledig
in Blue Universe schilderen, zou niet stroken
met de Joy-sfeer. Die moet het net hebben van
grote oppervlakken in lichte kleuren.”

WE Y09 WHITE BLUR

Trendkleur Blue Universe
toegepast op tafelrand

WE Y111 MINT WEDDING

WE Y114 INNOCENT GREEN

WE M129 GREEN MILE
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WOONSFEER

Over Next
“Deze woonsfeer sluit aan bij mensen die graag
de nieuwste technische snufjes in huis h
 alen.
Ze bewaren alles in de ‘cloud’ waardoor ze heel
klein kunnen wonen. Een boekenkast of cd-rek
is voor hen overbodig. Next-mensen wonen in
de stad, bij voorkeur in een zee van licht. Daar
zorgt de combinatie van witte tinten met subtiele, bijna transparante, lichte kleuren voor.”

Next & Blue Universe
“Het is niet omdat een interieur voornamelijk
uit lichte kleuren bestaat dat een donkere
kleur als Blue Universe niet welkom is. Iéts mag
toch de aandacht trekken. Voor de accessoires
gebruik je wel beter geen zwart, maar het zachtere Blue Universe. Hier gingen we voor een
kussen en bijzettafeltje in donkerblauw.”

Tip
TOT IN HET KLEINSTE KAMERTJE!

Leg subtiele accenten
met Blue Universe

WE M60 WHITE CLUSTER
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WE Y08 SILVER BLUE

WE Y106 SECRET VIOLET

WE Y37 YELLOW SUBMARINE

WE Y127 BLUE UNIVERSE

Veel mensen durven geen donkere kleuren gebruiken uit vrees dat de ruimte zal
verkleinen. Terecht? Sarah: “Visueel komt
een muur in een donkere kleur inderdaad
wat naar je toe. Dat is geen nadeel,
maar een troef! Donkere kleuren maken
je ruimtes knusser en gezelliger. Durf
je toch niet ‘all the way’ gaan, schilder
dan één muur in Blue Universe en houd
de andere licht. Bij voorkeur een muur
tegenover een raam, want daar valt het
meeste licht op. Toch wil ik ook een lans
breken voor ‘dark boxes’: ruimtes die
volledig in een donkere kleur zijn geschilderd, tot het plafond toe. Ook dat kan
met Blue Universe. Deze kleur is zo neutraal dat hij in elke ruimte van de woning
tot zijn recht komt, zelfs in het toilet.”

WE M136 WHITE BEACH

MT32 SPARKLING BROWN

WE M98 RUST LOVER

WE M126 GREEN PEACOCK

Colour blocking

Over Cult
“Cult-lovers hebben een zwak voor hedendaagse en modernistisch kunst. Ze gaan
graag naar musea. Ze houden van primaire
kleuren en passen colour blocking toe in
hun interieur. Ook investeren ze in vintage
designklassiekers van bijvoorbeeld Eames of
Le Corbusier.”

Cult & Blue Universe
“In deze woonsfeer ondersteunt Blue Universe de felle kleuren en de colour blocking.
Kijk maar naar de de kast hiernaast. De Blue
Universe binnenkant heeft een eerder neutraal karakter en geeft warmte en body aan
de rest. Zo komen de felle kleuren nog meer
naar voor.”

/ WINTER 2017-2018
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WOONSFEER

Over Art
“Deze woonsfeer is voor mensen die houden
van historische kunstwerken en graag
vertoeven in musea met klassieke kunst. Hun
interieurs zijn eclectisch, weelderig en luxueus, met donkere kleuren als paars, blauw en
groen. Ze werken het geheel af met items als
pauwenveren, curiositeiten onder stolpen en
persoonlijke collages.”

Art & Blue Universe
“Blue Universe mag hier een hoofdkleur zijn,
de combinatie met de kunst en de klassieke
meubelen zorgt voor een luxueuze kamer.
Met wat kussens en een plaid in warmrode
en oudroze tinten wordt het nog mooier. In
dit interieur hebben we een goudkleurige
vogel toegevoegd die mooi contrasteert met
het donkerblauw. Een beetje kitsch, maar
dan wel stijlvolle kitsch.”

WE M19 ROSE SATIN

WE Y103 ROSE PLUM

Goudkleurige vogel

meets blue universe
WE M127 FORGOTTEN GREEN

WE Y127 BLUE UNIVERSE

WE Y120 GREY MANSION
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COLORA
COLORA NIEUWS
NIEUWS

handig
vliesbehang
Al eens gedacht aan
vliesbehang voor je de
verfkwast bovenhaalt?
Vlies verstevigt je plakwerk en verbergt haarscheurtjes. Vliesbehang
bestaat in rollen van 1m,
0.7 en 0.5m. Vaak zijn die
2 laatste nét iets handiger om aan te brengen.

Ontdek alle soorten
vliesbehang in de winkel
of op onze webshop
www.colora.eu/shop

PERFECTE
SCHEIDING
TUSSEN TWEE
KLEUREN

Producten
in de kijker

PENSEELPRECISIE

Sommige innovaties liggen zo voor
de hand dat je je afvraagt waarom niemand er eerder aan heeft gedacht. Neem
nu het Anza Precision penseel.
• Dankzij de vorm van de kwast werk
je details haarfijn af en schilder
je heel precies langs randen
en in hoeken.
• De verf wordt gelijk
verdeeld, waardoor
Perfecte afwerking
verdikte randen
voor hoeken, randen
tot het verleden
en details
behoren.
• Het beschermkapje
houdt het penseel
72 uur vochtig. Gedaan met schoonmaken tussen twee
lagen of tijdens een
pauze!

Heerlijk toch als zich na het verven een kaarsrechte
lijn aftekent tussen twee kleuren? Een vaste hand
klaart misschien de klus, maar slagen doe je zeker
met de volgende methode:
• Schilder de muur in de eerste kleur en laat
de verf drogen.
• Kleef afplaktape op het geverfde vlak en
druk goed aan.
• Rol een dunne laag van de eerste kleur deels op de
muur en deels op de rand van de tape, aan de kant
waar je de tweede kleur zal aanbrengen. Zo sluit je
de gaatjes tussen plakband en muur volledig af met
de basiskleur.
• Laat drogen en overschilder met de tweede kleur.
• Verwijder de tape meteen na het schilderen.
Resultaat: een perfecte scheidingslijn!

Meer info over aflijnen: www.colora.eu/nl/blog/

Ontdek al onze
borstels op
www.colora.eu/
shop

kleuren-schilderen-hoe-een-perfecte-lijn-aanhouden
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MAKE-OVER

spelen met
gradaties
en accenten
De koepels kregen verschillende
blauwnuances, van donker tot
licht, wat voor dynamiek zorgt.

Kevin

Chris

VOOR

Onder impuls van directeur Chris en colora coach
Kevin onderging de school een kleurenmetamorfose.

Heel wat scholen blijven er
jaar in jaar uit hetzelfde
uitzien. Niet zo in SASK.
Daar maakten de vele bruintinten en de kakofonie van
kleuren plaats voor een vrolijk spel van kleurgradaties
en accenten dat motiveert én
voor frisse kopjes zorgt.

16
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Soms moet je wat afstand nemen
om de dingen scherp te kunnen
zien. In SASK was dat niet anders.
Naar aanleiding van een opendeurdag bekeek directeur Chris
Bouton zijn school alsof hij er
voor het eerst binnenstapte. “Ik
zag een bruin bastion en ontelbare individuele kleurexperimenten.
Dat kon veel beter. Iemand moest
orde scheppen in die chaos.” Een
opdracht op het lijf geschreven
van Kevin Verschoore, colora
coach in Brugge Sint-Kruis. Kevin
werkte een heus kleurenplan uit
voor de hele school. Van plafond
en muren over de deuren en
ramen tot zelfs de verwarming.

ACCENT OP ACCENT
Wit voert nu het hoge woord, in
elke gang opgevrolijkt met een
subtiele kleurgradatie van donker
naar licht. Zo ontstond een speelse variatie van wit met blauwe,
groene, gele en oranje tinten. Een
coole leerplek dus. “Toegegeven,
er was wat argwaan. Was wit wel
geschikt voor een schoolomge
ving? Maar vandaag blijkt het
frisse wit probleemloos stand te
houden.” Een instantsucces dus,
zowel bij de leerlingen als het lerarenkorps. “Geloof me, met een
al bij al bescheiden budget kan je
met wat verf al heel veel berei
ken”, besluit de colora coach.

De kakofonie van kleuren maakte plaats
voor een witte harmonie aangevuld met
inspirerende kleuraccenten.

ID-KIT
SASK is de afkorting van SintAndreaslyceum Sint-Kruis.
Opende in 1958 de deuren.
Humaniora-afdeling telt 725
leerlingen en 80 leerkrachten.
Chris Bouton ging in september zijn zevende schooljaar in als directeur.

“Er ontstond een
speelse variatie
van wit met
blauwe, groene,
gele en oranje
tinten”

ZO KREEG
SASK KLEUR!

1 Basiskleur wit creëert een duidelij-

ke eenheid, de kleuraccenten in de
gangen zorgen voor herkenning.
Handig voor de nieuwelingen om
hun weg te vinden in dit doolhof.
2 Om de lessen niet te storen, werd

er enkel tijdens de schoolvakanties geschilderd. Na elk verlof keek
iedereen dan ook reikhalzend uit
naar het resultaat.
3 De gangen werden eerst aangepakt,

de leslokalen volgden systematisch.
Het kleuraccent van de gang komt in
elke klas terug, maar de leerkrachten
kozen waar ze dat accent precies
aanbrachten. Vrijheid, blijheid.
4 De witte muren worden niet per se

sneller vuil, althans als je de juiste
verfsoort kiest.

VOOR
CK A 19-E

WE Y67 JOLLY BLUE

CK A 9-F

WE Y70 GREEN HOLIDAYS
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KAMERS
Astor (5)

MET FRISSE LOOK

Pilar (1)

Jeroen en Clarice waren
van plan alle muren van
hun bovenverdieping wit
te schilderen, maar colora
kleurconsulente Candide
Lahaut had een veel beter
idee: frisse kleuren uit de
‘Bent for BOSS’-collectie in
alle slaapkamers!

Clarice (34)

Jeroen (35)

ID-KIT
JEROEN
& CLARICE

BVL 08 LIME CREAM

BVL 13 PARIS CURB

• Clarice en Jeroen runnen
samen juwelen- en accessoirewinkel M.A.R.T.H.A.
in Gent.
• Clarice houdt van koken,
lekker eten en yoga.
• Jeroen loopt, squasht en
zeilt in zijn vrije tijd.

Slaapkamer
Jeroen & Clarice
Candide: “Clarice en Jeroen wilden
een heldere, tijdloze slaapkamer.
Daarom gingen ze voor Merengue,
een offwhite met een koele ondertoon. Deze kleur maakt de kamer
ook optisch groter. De muur achter
het bed is geverfd in Lime Cream,
ook al zo’n fris kleur.”
De ene zijde van de mobiele dressing combineert frivool Grid-behang met Paris Curb, de
overkant Lime Cream met naturel hout.
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BVL 19 MERENGUE

BVL 16 HARPER'S BIKE

BENT FOR BOSS
Muzikant Bent Van Looy ontwierp
de ‘Bent For BOSS’-collectie. Deze
zeer persoonlijke kleurenreeks
gaat over reizen, nostalgie en
banale dingen die vaak bijzonder
blijken te zijn. Ze richt zich tot
mensen die houden van kleur en
zich graag verliezen in een verhaal.
Net als Bent.

Drie kamers telt de vrijstaande
jaren 70-woning van Jeroen, Clarice
en hun twee kinderen Astor en
Pilar. “Zonder het advies van colora
hadden we alle muren en plafonds
gewoon wit geschilderd”, vertelt
Clarice die droomde van een heldere en rustige bovenverdieping.
“Toen we de kleuren van de ‘Bent
for BOSS’-collectie zagen, waren we
meteen overtuigd.”

Slaapkamer Pilar
Candide: “Het roze behang reflecteert zachtjes op de
offwhitemuren. Het warme roze compenseert hier
bovendien de koudere ondertoon van het Merengue
wit. Uitgesproken accenten met elkaar verbinden werkt
altijd. Kijk maar naar het behang en de roze verzorgingstafel. De bovenkant van de commode is geschilderd in
Vincennes en bewijst dat je ook kleuren die niet in het
behang voorkomen, kunt toevoegen aan de ruimte zonder dat de harmonie verdwijnt.”

Eigen sfeer
In alle kamers werd de kleur
Merengue toegepast. De blauwgrijze ondertoon van deze kleur
sluit mooi aan bij de grijze marmoleumvloer en brengt rust. Door dit
kleur telkens met andere kleuren
en behangpapieren uit dezelfde
collectie te combineren, kreeg elke
ruimte een eigen sfeer en stijl. “Het
eindresultaat bevalt ons enorm”,
zegt Clarice. “Elke kamer is anders en
toch is er een samenhang tussen de
drie ruimtes. De kleuren combineren
bovendien goed met de meubels die
we op maat lieten maken in berken
multiplex. Astor heeft ons al vaak
gezegd hoe mooi hij zijn kamer wel
vindt. Ik ben blij dat we de uitdaging
zijn aangegaan.”

GEMAKKELIJK BEHANGEN
MINT BOW

Het vliesbehang is heel gemakkelijk aan te brengen. De lijm mag
je direct op de muur smeren en
daar plak je dan de banen op.

BVL 05 VINCENNES
De bovenkant van de
commode is geschilderd in
Vincennes.

/ WINTER 2017-2018
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BVL 14 RUE DE MAUBEUGE

BVL 17 ROAD BLOCK

BVL 21 HOCKNEY BLUE

BVL 18 LIGHT SAGE

BVL 13 PARIS CURB

Verf + behang
De combinatie behang en verf zien we de laatste jaren meer en meer opduiken. Het voordeel
is dat de kleuren van de verf en van het behangpapier perfect samengaan. Ben je onzeker, dan
kan je de kleuren uit het behang laten terugkeren op de geverfde muren. Wie durft, kan zeker
ook experimenteren met de andere kleuren uit
de collectie, want die passen er sowieso bij.

Slaapkamer Astor
Candide: “Door niet van binnenhoek
naar binnenhoek te behangen, maar
het Grid-behangpapier te laten doorlopen over de andere muur ontstond
een gezellig slaaphoekje voor Astor.
Omdat speelgoed op zich al kleurrijk is, wilden Jeroen en Clarice een
sobere basis. Ook hier hebben we
felle kleuren daarom enkel op kleine
oppervlaktes gebruikt: legborden in
onder andere geel en oranje.”

Fel versus subtiel
“Op het eerste gezicht lijkt de collectie van de
zanger-muzikant-ontwerper misschien druk,
maar je kan ze opdelen in zachte, vergrijsde
en uitgesproken kleuren”, zegt Candide. Voor
leefruimtes en slaapkamers stelt zij voor om
de uitgesproken tinten als accent te gebruiken
omdat die sneller te overschilderen zijn wanneer ze gaan vervelen. “Hoe feller een kleur,
hoe kleiner een oppervlakte hoeft te zijn voor
een wauweffect. Kijk maar naar de legborden
in de kasten op Astors kamer. Voor vergrijsde
tinten en pastelkleuren geldt het omgekeerde:
dan is het volume best groot, anders missen ze
hun doel.”
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“De kinderkamers
zijn speels en hebben
tegelijk een lange
levensduur”

BVL 19 MERENGUE

THE GRID

PRAKTISCH

Geslaagd

IN 2 LAGEN

Binnenmuren laag na laag blijven
schilderen? Tot de witte primer of de
vorige kleur eindelijk gedekt is? Dat is
verleden tijd. Dankzij de innovatieve en
krachtige Topverven ben je al klaar na
één grondlaag en één afwerkingslaag.

TOCH WAT ONZEKER?

Op www.colora.eu/nl/doe-het-zelf
leer je de kneepjes van het vak.

Tip
Wil je zeker zijn van een
ultrastrak resultaat? Breng
dan eerst een vliesbehang
aan dat je in een wip overschildert.

Bespaar tijd en geld

Kwaliteitsvolle producten

Het principe van de ‘Topverven’ is
even geniaal als eenvoudig. Doordat
de grondlaag al aangekleurd is in
de kleur van je keuze, is afwerken
met één eindlaag voldoende voor
een perfecte dekking. Zo hoef je niet
langer verfpotten bij te halen, en doe
zo je voordeel.

Voor het 1+1-verfsysteem combineer je:
• 1 grondlaag Topprim: matte primer
met hoge dekkracht die zuigende
ondergronden perfect isoleert.
• 1 afwerkingslaag Topmat (mat),
Topsilk (halfmat) of Topsoft (licht
zijdeglanzend): vlot verwerkbaar,
uitstekend reinigbaar.
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RENOVATIE

KLAAR VOOR

INTENSIEF
GEBRUIK
Schreeuwt je oude trap om een renovatie,
is het stilaan tijd voor een likje verf en
zijn de treden verweerd geraakt? Met
enkele laagjes Durosatin ziet je trap er
in een mum van tijd weer als herboren
uit. Deze kwaliteitslak van BOSS paints is
uiterst duurzaam waardoor je weer jaren
in stijl de trap op kan.

VOOR

1

WE Y81 BLACK TOBACCO

VOORBEREIDING
1 ONTVET grondig met Formule MC
Neutral en een schuursponsje.
Spoel na en wrijf droog.

2

5

6

3

7

8

2 SCHUUR de trap glad met schuurpapier korrel 100.
3 ONTSTOF met een borstel en daarna met een licht vochtige doek.
4 VUL EVENTUELE GAATJES op met
vulmiddel en schuur opnieuw glad
en ontstof.

De voordelen van
Durosatin op een rij:

SCHILDEREN
4

• geschikt voor trappen, vloeren, radiatoren
• hoge dekkracht
• uiterst slijt- en krasvast
• uitstekend afwasbaar
• snelle droging en doorharding
• verkrijgbaar in alle tinten van de regenboog
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5 Na het afplakken breng je
een GRONDLAAG PREMIUM
MULTIPRIMER XS aan en laat
drogen.
6 MATTEER met een Scotch Brite
schuurmatje en ontstof opnieuw
met een licht vochtige doek.
7 VUL KIEREN OP met Bostokit.
8 Werk af met 2 à 3 lagen
DUROSATIN.

SCHILDERKLUS

VAN DE
BOVENSTE
PLANK
Doet je houten plafond je net iets te veel
aan een chalet denken? Wil je die donkere
planchetten graag een frisse make-over geven zodat licht weer de ruimte domineert?
Een houten plafond schilderen is helemaal
niet zo moeilijk als het lijkt.
Geschikt materiaal, ons stappenplan en de juiste aanpak, dat is het enige dat je nodig hebt om
de planchetten op eigen houtje een opfrisbeurt
te geven. Klaar om een fonkelnieuw plankenplafond tevoorschijn te toveren?

Tip
Schilder een houten plafond bij voorkeur bij een lage luchtvochtigheid. Dan krimpt hout het minst en zet het minder
uit. Vooral grenen en lichte houtsoorten zijn daar gevoelig
voor. Wacht ook best op de winter om je plafond een nieuwe
look te geven: door de verwarming is de lucht in huis dan het
droogst. De spleten tussen de planchetten zijn dan ook het
breedst waardoor de verf er goed tussen kan.

STAPPENPLAN VOOR MAKE-OVER
Soms is een aangepast verfsysteem nodig. Vraag
daarom steeds advies in de winkel voor je start.

1

3

1 ONTVET EN SCHUUR grondig met Formule MC
ontvetter en een schuursponsje.
2 SPOEL met water en maak droog.
3 PLAK alle niet te schilderen delen goed AF.

4

4

4 Breng een GRONDLAAG OMNIPRIM EXTREME
aan: schilder eerst de voegen met de kwast en
daarna
de planken met de rol.
5 Laat 6 à 12 uur DROGEN.

6

6

6 WERK AF met een watergedragen eindlaag
zoals Hybride Mat PU.
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Elisabeth

REPORTAGE
Florence

Het advies van colora coach Florence leidde
tot een witnuance als basiskleur, aangevuld
met stijlvolle accenten.

Camil

WE M132 SALTED BEIGE

WE Y124 LINEN SKIRT

WE Y103 ROSE PLUM

WE Z134 PITCH-BLACK

KASTEEL MET
HUISKAMERLOOK
Iedereen mag dan wel dromen van een leven in
een kasteel, niemand wil opgesloten zitten in een
kille toren. Dus nam de familie Locht hun domein
grondig onder handen en kregen de gerenoveerde
stallen en schuren warme tinten aangemeten.

Het Kasteel Berlieren is vergroeid met
de streek en zijn 17de-eeuwse toegangspoort bepaalt het panorama.

Soms kruipt een pand, of het nu een
kasteel of een rijwoning is, onder
je vel. Dat was bij Camil Locht niet
anders. Hij werd geboren in Kasteel Berlieren waarvan de roots
teruggaan tot de 12de eeuw. Toen
het domein te koop kwam te staan,
verenigde de familie zich opdat ook
de toekomstige generaties hier groot
zouden kunnen worden. Vandaag
wonen de eigenaars in het van kelder
tot dak gerenoveerde hoofdgebouw
en vinden gasten gretig hun weg naar
de gîtes en feestzalen.
WITNUANCE ALS BASIS
Voor de inrichting schakelden de
kasteelvrouw en -heer een interieur
architecte in die op haar beurt naar
colora verviers trok om precies de
juiste tinten te vinden. “Zonder kleuradvies had ik wellicht alles gewoon
wit geschilderd”, herinnert de vrouw
des huizes zich. Het werd echter een
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volledig ander verhaal, maar wel een
met een witnuance als basiskleur.
“Die tint lijkt wel ontworpen voor
Kasteel Berlieren”, vindt colora coach
Florence Pirot. “Net zoals geuren, zijn
kleuren immers zeer persoons- en
plaatsgebonden. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor de accentkleuren Rose
Plum en Salted Beige. Die versterken
elkaar niet alleen, ze zijn ook afgestemd op de vele houtaccenten. Het
zorgt voor rust en harmonie.”
BASIS
Ondertussen heeft Elisabeth Locht
echt de weg naar colora gevonden en
wint ze er nog geregeld advies in. “Ik
heb Florence al ontelbare keren gecontacteerd met de meest uiteenlopende technische vragen.” “Dat is het
voordeel van colora. We hebben heel
veel technische kennis in huis die
we graag met onze klanten delen”,
besluit Florence.

ID-KIT

De roots van het kasteel
gaan terug tot de 12de
eeuw.
Het domein is 60.000 m²
groot en omvat verschillende feestzalen, gîtes en
een meer.
De poort dateert uit de
17de eeuw.
Het kasteel werd van
kelder tot nok gerenoveerd
en ontvangt vandaag zowel
feestvierende als logerende
gasten.
www.gitesdeberlieren.be
www.chateaudeberlieren.be
www.aperos-gourmands.be

Focus op de

aanwezige mate-

rialen en gebruik
tinten die hun
schoonheid
Wit is zoveel meer dan wit.

Zoek dus die nuance die per-

fect bij jou en je interieur past.

accentueren.

Kom langs bij een
colora in je buurt en
geef je huis de volle laag
ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten,
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk,
Wommelgem. HENEGOUWEN: Mons, Tournai. LIMBURG:
Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren. LUIK: Herstal, Huy,
Verviers. NAMEN: Namur. OOST-VLAANDEREN: Aalst, Beveren,
Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/
Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem. VLAAMS BRABANT: Aarschot,
Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse, SintPieters-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.
CONTACT: surf naar www.colora.eu of bel
tijdens de kantooruren naar ons gratis
nummer +32 (0)800 95 673
Blijf op de hoogte van al onze trends en p
 romoties 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: F acebook, Pinterest, Instagram,
Twitter en Snapchat.
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