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PRAKTISCH

Zet jouw gevel
in de verf

WONEN
ZOALS JE
BENT

INSPIRATIE

Binnenkijken
in het witte huis

Service & kleuradvies
op jouw maat
Hou je van persoonlijk advies? Heb je na je kleurenzoektocht
nog steeds twijfels? Breng dan een bezoek aan één van de vele
colora-winkels in jouw buurt. Je vindt er een wereld vol ideeën en je krijgt er steeds p
 rofessioneel advies om een geschikte
kleur te kiezen. Ga naar www.colora.eu voor het adres van een
colora-winkel in je buurt en voor nog meer verftips.

BON
Haal je gratis verfblik

(0,25 L, waarde €10,15) in een kleur naar keuze
Naam: ..............................................................................................................................................................................

Voornaam: . ...............................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................... Nr: ......................

Woonplaats: ...........................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................................................

Bon zonder aankoopverplichting,
beperkt tot 1 bon per klant. Geldig
voor een tester van 0,25 L
muurverf Optisilk. Actie geldig in
alle c
 olora-winkels tot 31/10/2017.

MUREN VOL SFEER
Geef je interieur een extra toets door je muren te behangen met ons nieuw
kwalitatief behang van We are colour: 5 sferen, 5 stijlen. Per sfeer zijn er
eveneens verfkleuren die perfect aansluiten bij het behang.
Ontdek de 5 verschillende sferen vanaf pagina 9.

JOY linen deer

JOY mint deer

JOY pink deer

JOY white village

JOY pink village

JOY blue village

JOY mint tree

JOY linen tree

JOY ochre tree

JOY watergreen tree
CULT

CULT green edge

CULT brown edge

CULT grey edge

CULT dark caprice

CULT light caprice

CULT grey caprice

CULT white geometry

CULT beige geometry

CULT grey geometry

CULT brown geometry

ART sandy flagstone

ART blue flagstone

ART rust flagstone

ART dark forest

ART green forest

ART light forest

ART brown scene

ART green scene

ART light blue scene

ART lilac scene

Raw

WALL ME 19 lofty balloon WALL ME 20 floaty balloon WALL ME 21 snappy balloon
NEXT

NEXT greyish blue digit

NEXT oilcoloured digit

NEXT white digit

Bij colora vind je verven van BOSS
paints. Dit is een Belgische verfproducent
die al meer dan 60 jaar bekend staat bij
de professionele schilder om zijn
kwaliteit en duurzaamheid.

Welkom
in jouw
verfmagazine
Planten brengen leven in huis.
Kleur maakt het allemaal
wat speelser en gezelliger
Sofie Vertongen - lees pag. 10

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

KIES JE KLEUR MET
DE NODIGE ZORG

In de winkel kan een kleur er geweldig
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.

Levend kunstwerk
Deze keukenmuur heeft al wat tinten groen zien
passeren. Ik hou nu eenmaal van die kleur en
omdat ik dit plekje vaak herschilder, probeer ik
ook veel nieuwe varianten uit. Momenteel is dat
Green Peacock (WE M126). Een kersvers groen uit
de Joy-sfeer van de kleurencollectie We are colour.
Zonder twijfel niet de laatste kleur uit deze reeks
die ik zal proberen. Naast frisgroen is deze wand
ook magnetisch. Hoe ik hem zo mooi effen én
magnetisch heb gemaakt? Met magneetvlies. Ideaal
voor een keuken die snel vol komt te hangen met
receptjes, uitnodigingen, kattebelletjes, inspiratiefoto’s of quotes. Deze muur is een levend
kunstwerk: de ene keer is alles op de wand heel
netjes geschikt, de andere keer is het een chaotisch
geheel. Maar het is vooral telkens anders. We
vonden de huidige kleur zo mooi dat we die ook
op het tuinhuis u
 itpobeerden. Kleuren kiezen voor
buiten is nochtans heel specifiek. Het mag al eens
wat zotter, buiten de comfortzone en zonder match
met het interieur. Kijk maar naar het flamingoroze
tuinhuisje op pagina 8. Geen idee wat het beste bij
jouw huis past? Nodig dan een colora coach uit bij je
thuis. Die zal je bevestigen of uitdagen.
Maar jij beslist.
Succes!
Griet Slos
griet.slos@colora.be

Radiatoren vallen minder op als je ze schildert
WE M126 GREEN PEACOCK

in de kleur van de muur. Ontdek hier hoe:

/ ZOMER 2017

www.colora.eu/nl/blog/stap-voor-stap-een-radiator-schilderen
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BINNENKIJKEN

Wit, witter

WITST

Wat krijg je als een
colora coach aan het
schilderen gaat? Geen
kleurenexplosie, wel een
doordachte kleurenstijl
op maat van het huis
en zijn bewoners. In dit
geval vertolkt wit overduidelijk de hoofdrol.
Kijk mee binnen in een
woning die dankzij het
sobere kleurgebruik
echt tot zijn recht komt.
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“Luisteren naar je huis en de architectuur ervan respecteren, is heel
belangrijk. Anders begint het te
rammelen en dat is gewoon fout.”

Walter, colora coach in Leuven.

WE Y47 INTO WHITE

Nee, Walter is niet allergisch aan
kleur. Gelukkig maar, het zou hem
behoorlijk belemmeren in zijn job.
En nee, hij liet het huis dat hij recent
betrok niet wit schilderen omdat hij
tijdens de werkuren al genoeg door
kleur omringd wordt. Walter pakte
het, zoals dat hoort, professioneel
aan, analyseerde de situatie en liet
daarna zijn hart én zijn hoofd spre
ken. In beide gevallen kwam wit als
‘winnaar’ uit de bus. Wars van alle
modegrillen. “Ik heb het niet zo voor
trends. Ze komen en gaan en gaan
daardoor een beetje aan me voorbij.
Ik raad iedereen aan om te ver
trekken van wat hen echt gelukkig
maakt. Zelf hou ik van rust. Thuis wil
ik dan ook geen extra prikkels. Dat is
al een stevig argument om voor wit
te kiezen. Bovendien droom ik liever

weg bij een kunstwerk vol kleur dan
bij een kleurrijke muur. Als je dan
ook nog eens buitenzichten geser
veerd krijgt die je elk seizoen andere
tinten schenken, dan hoef je de bin
nenkant van je woning niet per se in
te kleuren. Dat wordt te complex en
dat is nergens goed voor.”

De kracht van wit
Kiest Walter dan zijn hele leven al
voor wit? Integendeel. “Mijn vorige
appartement was één en al kleur,
je waande je in Mexico. En in mijn
bureau in de winkel combineer ik
grijsbruin met lichtblauw en oranje
accessoires. Binnenkort herschil
der ik de hele boel en wordt het
zonder twijfel opnieuw bijzonder
kleurrijk. Die kakofonie past gewoon
perfect bij die ruimte.” De strakke
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Wit is overal. In de douche werd een
tweecomponentenverf gebruikt.

jarenvijftigwoning die Walter en
zijn gezin kochten, had daarentegen
geen nood aan extra kleur. “De geest
van de woning primeert en die moet
kleur toelaten. Is dat niet zo, dan blijf
je beter ver weg van al die kleuren.
Dit huis vroeg gewoon om wit.”

“Ik hou van rust. Thuis wil ik dan
ook geen extra prikkels. Een stevig
argument om voor wit te kiezen.”

Kleurblunders
“Al te vaak wordt er gezondigd
tegen het kleurgebruik. Luisteren
naar je huis en de architectuur
ervan respecteren, is nochtans heel
belangrijk. Anders begint het te
rammelen en dat is gewoon fout.”
De hele woning kreeg dan ook
dezelfde ‘into white’ tint aan
gemeten. Dat geldt voor alle muren,
maar ook de kasten in de keuken,
leefruimte en slaapkamer werden
meegelakt. Zelfs de douchecel kreeg
een watervaste tweecomponenten
versie. Zijn gezin hoefde Walter niet
te overtuigen. “Ze kennen me, ze
weten dat ik mijn visie toch door
duw. Daar wordt zelfs niet meer over
gediscussieerd.” Zo zal het ook gaan
voor de gordijnen. Walter weet al
precies hoe hij ze wil. “Wat grijzig
bruin, redelijk klassiek en met een
lichte linnenstructuur om een warm
gevoel te creëren.” Klinkt als muziek
in de oren van zijn huisgenoten.
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HET ENE WIT IS HET ANDERE NIET

Wit is een klassieker in het interieur. Toch is
kiezen voor het juiste wit op de juiste plek in
je interieur niet evident. Vraag daarom raad
aan een colora coach of test eerst eens met een
colora t estpotje van 0,25L.

OP ZOEK NAAR WIT?
1 Ga resoluut voor een pure,

eenvoudige tint die de woning
noch de omgeving overschaduwt.
2 Zoek in de resem nuances die

ene kleur uit die perfect past
bij de gevel en ramen van de
woning.
3 Trek de lijn door en doe een be-

roep op je colora coach om te
weten waar je welke verf moet
gebruiken.

ZOMERPLEK

RAL 6004 BLUE GREEN

VOOR

“De inspiratie voor de kleuren
haalde ik uit een kinderboek”
Creative director Steven Depaemelaere (47) houdt
van fitnessen, lopen, ronddwalen en uitgebreid aperitieven. Het zomerplekje van Steven van de juiste kleur
voorzien, bleek een echte uitdaging. De inspiratie haalde
hij uit een boek van zijn lievelingsillustrator Carll Cneut. En
het resultaat, dat is exact zoals Steven het voor ogen had.
“Mijn interieur bestaat volledig uit goud, groen en zwart.
Warme en gezellige kleuren. ‘Hotelromanchique’ noem ik ze.
Ik hou van de sfeer die ze creëren. Omdat ik genoeg licht
inval heb, kan ik die kleuren ook gebruiken zonder dat het te
donker wordt, zowel in mijn interieur als exterieur.” Binnen

en buiten, de link maakt Steven niet toevallig. “Beide lopen
mooi door in elkaar. Zeker als ik de ramen naar mijn terras
volledig openzet.” De bakstenen muur van het terras werd
eerst behandeld met het vochtwerende verfsysteem Epofix
Coating M30, gevolgd door een donkergroene (RAL 6004)
Sublimat-gevelverf. Die afwerking beschermt de buitenmuur
tegen de wisselende weersomstandigheden. Stevens buiten
plekje is helemaal klaar voor een eerste zwoele zomer. “Het
contrast tussen de tropische planten en de groene muur is
nu al één van mijn favorieten. De donkere terrasmeubels met
felgekleurde kussentjes maken het plaatje compleet.”
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COLORA NIEUWS

trendy denim
Toegegeven, het is soms een onzekere
tijd. Niet verwonderlijk dat mensen volop
gezelligheid zoeken bij elkaar. Die fijne
momenten zien ze graag weerspiegeld in
hun interieur. 2017 is het jaar van comfi,
knus en naturel. Daarom trekt de nieuwe
We are colour-collectie meer de kaart van
blauw- én groentinten. Het contrast met
het okergoud, de trendkleur van 2016, kan
niet groter zijn. Deze nieuwe kleuren zijn
een pak gemoedelijker en tijdlozer. Ze zijn
ook erg veelzijdig waardoor ze zich aan
elke omgeving kunnen aanpassen.

OP ZOEK NAAR
KLEURINSPIRATIE?
Ontdek vanaf pagina 9 de
vijf nieuwe kleurcollecties
van colora en leer bij welke
leefsfeer jouw persoonlijkheid het dichtst aansluit.

DOE HET ZELF
Hoe begin ik eraan? Het is misschien wel de meest gestelde
vraag voor je begint te schilderen. Geen paniek, want dankzij
onze tips zal je het vast uitstekend doen. Op www.colora.eu/nl/
doe-het-zelf vind je tal van handige stap-voor-stapvideo‘s voor
elke verfklus.

BDK ZKT KLEUR

STOEL PIMPEN

HOOGTEWERKJE

Uitgekeken op je
oude badkamer? Met
een likje kleur kan je
wonderen doen.

Met de juiste verf
zien je oude tuinstoelen er in ‘no time’
terug als nieuw uit.

Nieuw kleurtje voor
je plafond? Volg het
stappenplan 'plafond
schilderen'.

WE M117 BLUE MONSOON

VIRTUELE JACHT OP INSPIRATIE

Je huis mooier helpen maken: dat is de missie van colora. Nog voor het
inladen van de verfpotten zet onze kleurspecialist je graag op weg met
inspirerende ideeën en bevlogen concepten. Met foto’s vol kleur en
sfeer, video’s met handige DIY-tips en een heleboel weetjes. Dit en
veel meer, zoals de laatste interieur- en kleurtrends, vind je op de
socialmediakanalen van colora.
Volg colora op Facebook, Pinterest én Instagram om geen enkele post,
pin en hashtag te missen.

SCHILDEREN KAN JE LEREN
colora staat je graag bij in je verfklus. Leer daarom
alles over verven tijdens één van de colora-workshops,
info-avonden of verfwandelingen. Je krijgt er de juiste
informatie en werkmiddelen aangereikt om thuis zelf
aan de slag te gaan en je plannen waar te maken.
Meer info: www.colora.eu/nl/workshops
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zo zag

r vroeger
de kantine e

Kantine krijgt
make-over

uit

De Gentse vestiging van Milliken, een Amerikaans
bedrijf actief in chemie- en textieltoepassingen, stak
onlangs zijn kantine in een nieuw jasje. Milliken won
daarvoor advies in bij kleuradviseur Isabel van colora
gent. De uitvoering gebeurde via het lokale maatwerkbedrijf Aarova. Onder deskundige begeleiding haalden
twee medewerkers die anders moeilijk aansluiting
krijgen tot de arbeidsmarkt de verfborstels boven. Het
resultaat is verbluffend: de stoelen en een accentmuur
in modieus blauw, de rest in verfrissend wit. Enkele
houten accenten zorgen voor een extra gezellige toets.

Tip

Subtiel aan de muur

Een schilderij, een lijst, een canvasdoek: heb je
iets op te hangen, dan is Artiteq de oplossing.
Het bedrijf pakt uit met een groot assortiment
flexibele, eenvoudig te bevestigen ophangsystemen voor eender welke wanddecoratie. Rails
of niet, boren of niet, ophangdraden of -haken,
de mogelijkheden zijn eindeloos. Inspiratie
opdoen? Check www.artiteq.com

Met de plastic 'wegwerp' verfbakjes spaar
je liters kostbaar water
uit, na afloop gooi je ze
gewoon weg. En per
kleur kan je met een
ander bakje aan de slag.

Keurig met
karton

Product
in de kijker

Product
in de kijker

Sta je op het punt om je muren
en plafonds te schilderen? Dan
is het afdekken van de vloer
cruciaal. Doeken of dekens zijn
niet zo handig, want die schuiven
en de kans dat de verf erdoor
sijpelt, is groot. Afdekkarton op
rol daarentegen is verf- en waterbestendig, gemakkelijk schoon te
houden met stofzuiger of dweil,
en bovendien antislip.
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ZOMERPLEK

BVL 16 HARPER'S BIKE

TC 1 KINKY LOLLYPOP

VOOR

“Mag het binnen niet,
dan overdrijven we buiten”
Natasja Jolling (36), ambtenaar, is getrouwd en
mama van drie kinderen. “Ik hou van alle dingen die
me vrolijk maken. In de tuin of in mijn interieur. Meestal
vraag ik op voorhand raad aan vrienden of familie. Dan
klinkt het steevast: ‘Niet doen!’. Reden genoeg om het
wel te proberen (lacht). Mijn tuinhuisje was vroeger grijs.
Een kleur die absoluut niet bij me past. Roze wou ik altijd
al in mijn interieur gebruiken, maar dat vond mijn man
geen goed idee. Uiteindelijk hebben we een compromis
gevonden. Mag het binnen niet, dan overdrijf ik buiten.”
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Beide tinten, het felroze (TC 1 | Kinky Lollypop) en
zachtroze (BVL 16 | Harper's Bike), doen me aan snoepjes
denken. De Dekkende Beits is zowel de grondlaag als de
afwerkingslaag. Een topproduct dat heel compleet is
en ideaal voor tuinhuisjes. Niet alleen eenvoudig aan te
brengen, het dekt ook goed zonder dat de houtstructuur
verloren gaat. Deze zomer zal het gezin voor het tweede
jaar van hun roze tuinhuis kunnen genieten. En beu zijn
ze het zeker nog niet. “Ik ben van plan om mijn tuintafel
in dezelfde kleur te schilderen.”

W

NEN

ZOALS JE BENT
Dat is waar de nieuwe collectie verf en behang van
We are colour voor staat. Een wereld vol inspiratie met
levendige kleuren, verftechnieken en behangpapier.
Vind de leefwereld die bij jou past, die zegt wie je bent en
die je raakt in je hart.

/ ZOMER 2017

09

WHAT
GIVES
YOU

Groene interieurs, daar wordt Sofie gelukkig
van, dus begon ze haar eigen webshop met
natuurlijke interieuraccenten. Ze verkoopt er
epifyten en bijbehorende accessoires.

Sofie Vertongen (29) is
interieurvormgever en runt de
webshop phytplants.com.
Ze woont in Antwerpen en
houdt van reizen.

Sofie studeerde af als interieurvormgever en
werkte in wereldsteden als New York, Barcelona, Londen en Berlijn voor ze naar België
terugkeerde om haar eigen ding te doen: Phyt,
een onlinewinkel met epifyten, stekelige miniplantjes zonder wortels die van licht, lucht en
weinig water leven. “Het idee is ontstaan op
reis in Californië. Epifyten lagen er in de hipste
boetieks tussen kleren en juwelen. Ik ga altijd
op zoek naar winkels en restaurants die origineel ingericht zijn, met veel planten. Groen in
een interieur, dat valt me meteen op. Luchtplantjes leken me een leuk detail, daar moest
ik iets mee doen.” Voor Phyt wist niemand wat
epifyten waren, nu wil iedereen er graag eentje in huis. “Epifyten zijn de nieuwe cactussen:
gemakkelijk te onderhouden en een originele
eyecatcher in je interieur. Geen enorme kamerplant die de hele ruimte inpalmt, maar een
uniek, levend en grafisch object. Met of zonder
houder, want je kan ze ook gewoon op tafel of
de kast leggen. En ze gaan langer mee dan een
bos bloemen.”

De ‘joy’ in het interieur
Bij Sofie thuis heerst een urbanjunglegevoel.
Overal staan en hangen planten. Wat ook
direct opvalt: elke ruimte heeft een uitge-
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sproken kleuraccent. “Ik denk niet dat je mijn
interieur in een vakje kan steken. Er zijn best
wel wat Scandinavische invloeden, maar ik wil
nu ook niet in een witte doos leven. Planten
brengen leven in huis. Kleur maakt het wat
speelser en gezelliger. Zo krijgt je interieur
meer karakter. Ik vind het leuk om te mixen
en matchen. Een tafel met bijhorende stoelen
en dressoir is niet meer van onze generatie.
Het is veel leuker om zelf je interieur samen
te stellen met toffe elementen: veel groen,
een vintagekastje naast een designmeubel,
verschillende stoelen rond de keukentafel,
een fiets aan de muur, … Zo’n interieur kan je
moeilijk saai noemen.” En gelijk heeft ze.

WE M129 GREEN MILE

WE M118 BLUE BALLET

BEHANG WATERGREEN TREE

“Groen in een interieur,
dat valt me meteen op
en maakt me vrolijk”
BEHANG PINK VILLAGE

JOY VOLGENS BOSS PAINTS
Dit moodboard staat voor luchtig Scandinavisch en is
typerend voor mensen die in steden wonen, ambitieus,
happy en optimistisch zijn. Ze halen graag groen in
huis en hun favoriete kleuren zijn off-whites, zachte
vergrijsde pastellen en fellere tinten. De frisse varianten in het kleurenpalet mixen mooi met de neutrale
tinten en zorgen voor een stijlvolle look. Deze woonstijl
sluit perfect aan bij een nieuwe manier van leven die
steeds meer ingang vindt.

WE Y100 PINK PEARL

/ ZOMER 2017
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WE Z012 WHITE DAWN

WE Y80 BLACK GALAXY

WHAT
MAKES
YOU

Stefan Rongé (45) is manager bij
een multinational. Zijn kledingstijl
omschrijft hij zelf als ‘classic with
a twist’. Hij is een echte boeken- en
architectuurliefhebber.

Stefan is partner van Els en papa van
Roxanne en omschrijft zichzelf als nieuwsgierig en eigenzinnig. Zijn grote liefdes
zijn meubels en design, sport en cultuur én
uiteraard zijn gezin.
“Luxe zit in mooie materialen, niet in labels”,
glimlacht Stefan. In zijn interieur zie je vooral
klassieke, onconventionele tijdloosheid met
kunst en cultuur als primaire behoefte. De
voorkeur van de bewoners van deze burgerwoning uit 1886 gaat uit naar design van de
fifties tot de seventies. “Meubilair moet patina hebben. Persoonlijkheid en een verhaal.
Onverwacht iets vinden, maakt mijn dag.
Alles dat je hier in huis ziet, is het resultaat
van jaren kopen, verkopen, speuren, ruilen,
restaureren of recycleren. Van designklas-

WE M94 ORIENTAL YELLOW

WE M117 BLUE MONSOON

“Een sober kleurenpalet met
veel zwart en grijs spreekt
ons het meeste aan”

siekers tot naamloze pareltjes, ook van de
rommelmarkt. Ik hou van winkels, het contact met verkopers en gelijkgestemde zielen.”
Trends gaan aan Stefan voorbij, al vindt hij de
comeback van marmer fascinerend.

Hoe zijn jullie erin geslaagd om jullie
eigen ‘cult’ te creëren?
“Mijn favoriete kleur is indigoblauw in al zijn
schakeringen, maar om tot een doelgroep te
behoren, ben ik te eigenzinnig”, zegt Stefan.
“Ik zie wel raakvlakken met het CULT-profiel.
In ons huis wilden we de originele elementen
en het karakter bewaren. Ook accessoires en
kunst zijn belangrijk bij ons thuis. Ze zorgen
voor de juiste kleuraccenten en stralen karakter uit. Een sober kleurenpalet met veel zwart
en grijs spreekt ons het meeste aan. Elke dag
en elk seizoen krijgen zo hun eigen variatie en
schakering. Dat bleek toen we eerst een aantal
staaltjes uitprobeerden op de muur. Afhankelijk van de lichtinval en het moment van de
dag waren de verschillen markant.”

CULT VOLGENS BOSS PAINTS
Hou je van een modernistische stijl, excentriek of een
beetje bourgeois-bohémien, dan is CULT de woonstijl waar
jij je het beste bij voelt. CULT staat voor een contrastrijk
kleurenpalet en grafische lijnen. Een kamer geverfd in deze
kleuren zal een tikkeltje warmer aanvoelen. Deze rijke,
eerlijke kleuren werken inspirerend en geven elke kamer
iets natuurlijks en puurs, maar tegelijkertijd ook speels en
modern. Ze zorgen voor rust en warmte in je huis.

BEHANG BEIGE GEOMETRY

CULT
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IS
BACK
(TO
BASICS)

Eline (29) houdt van
aardewerk, keramiek en
groenten kweken. De
natuur is haar grootste
inspiratiebron.

“We houden van ruwe
texturen met een heel
leven achter de rug”
Grafisch ontwerpster Eline woont
samen met haar vriend Arn in
een knusse woning in Harelbeke.
Tuinieren vinden ze erg leuk én
noodzakelijk in hun leven. Eigen
groenten en fruit kweken, hout
hakken en dieren verzorgen, het is
pure ontspanning.

Raw

“Mijn konijn, een Vlaamse reus, is
mijn knuffelbeest”, lacht Eline. Maar
het ‘gezin’ telt ook twee kippen, een
kat én ze willen er graag nog een
hond bij. Het koppel houdt van ruw
en verweerd en haalt energie vooral
uit de natuur. Uiterlijk vertoon heeft
weinig belang en maakt plaats voor

14
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welzijn, gezondheid en onthaasting.
“Sociale media en gadgets zijn niet
echt aan ons besteed. Samen koken
en gezellig tijd doorbrengen, vinden
we belangrijker dan ervaringen
delen via Facebook”, legt Eline uit.
Inspiratie voor hun huis vindt het
koppel in de grotwoningen van
Andalusië. “Die ‘cuevas’ vind je over
heel Spanje, maar in het zuiden zijn
ze het mooist. Het contrast tussen de
witgekalkte buitenmuren, ventilatieschoorstenen en de aardetinten
van de omgeving is prachtig.” Het is
een pure back-to-nature-ervaring.
“We houden van texturen met een
heel leven achter de rug en massieve

RAW VOLGENS BOSS PAINTS

WE Z065 CONTEMPORARY GREY

WE M96 CAMEL COAT

Dit moodboard staat voor doe het zelf,
landelijk en ecologisch. De natuur en
al zijn elementen vormen de grootste
inspiratiebron. Ruw, onbewerkt
hout, stevig aardewerk, terracotta en
stoer zijn de kernwoorden. Zachte
verweerde natuurtinten blijven de
basis, aangevuld met donkere tinten.

BEHANG BEIGE GRAINS

materialen als hout en beton”, zegt
Eline. “Duurzaam is voor ons een
must. We worden erg blij van het
pimpen van vintagespullen die we zo
een nieuw leven kunnen geven.”

RAW staat voor ruw en verweerd, maar hoe vertalen jullie
dat in het interieur?
“Ruwe, verweerde technieken met
natuurlijke materialen zoals een
stukje marmer, kleiverf of natuurlijke
poeders zijn echt ons ding”, zegt Eline.
“Wij gaan resoluut voor muren die er
ruw en gewild onafgewerkt uitzien
en kleuren die geïnspireerd zijn op de
natuur en de aarde, zoals beige, bruin
en warm grijs.”

WE M109 BROWN BARN

WE Y122 CHANTERELLE BEIGE
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WE M132 SALTED BEIGE

BEHANG ART LILAC SCENE

MEAN
TO
YOU

WE M09 BLUE SKI

WHAT
DOES

“In de donkere, intieme zithoek
kan ik wegdromen”

16
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Hilde Wintein
(48) houdt van
gesofisticeerd zwart
als het op kledij
aankomt. Ze verzamelt
portretkunst en
glaswerk en woont in
een neoclassicistische
notariswoning uit 1874.

Een belle-époquewoning tot leven brengen
tijdens drukbezochte huiskamerconcerten:
in haar woonplaats Dudzele heeft Hilde er
een patent op. Deze mama van Jean-Paul,
Elodie, Maurice en Hélène houdt van kunst
en put er kracht en inspiratie uit.
Hilde straalt wilskracht uit. Perfectionisme
zou je het kunnen noemen, hoewel dat haar
passie voor schoonheid oneer aandoet.
“Kunst begon mij te interesseren door de
lessen kunstgeschiedenis in de kunsthumaniora”, zegt ze. “We kregen er het hele spectrum
van de oudheid tot moderne kunst voorgeschoteld.” Aan de hogeschool koos Hilde voor
reclame en fotografie. Gaandeweg begon
zich een persoonlijke smaak af te tekenen.
“De periode van het interbellum, avant-garde
als Picasso, Miró of Malevitsj, is mijn favoriet.”
Hildes huis is een neoclassicistisch feest van

stucplafonds en moulures, pleisterwerk, een
vestibule met trappenhuis en een enfilade
van salons, schouwen, dubbele deuren en
parket. “Het voormalige notarishuis dateert
uit 1874. Ik woon in het deel waar jarenlang
een apotheek was. Als kind kwam ik hier aspirines halen.” De schilderijen en het glaswerk
passen perfect in dit interieur. “Het huis was
er, wij hebben het gewoon versierd. Kiezen en
beslissen is puur buikgevoel. Als ik iets graag
zie, volstaat het om dat te laten passen bij de
rest”, lacht ze.

De ART-leefwereld is je op het lijf
geschreven?
“Ik kan me wel vinden in ART, zeker door het
idee dat ik dankzij kunst mensen een fijne
tijd laat beleven. Ik creëer mijn eigen festival
door livemuzikanten in mijn woonkamer uit
te nodigen. Ik hou van die sfeer, dat koester
ik echt.” Hildes lievelingskleur is zwart, maar
dé maatstaf is het niet. Fragiel lichtblauw dat
refereert aan porselein en glaswerk is een
andere voorkeur. “In de donkere, intieme zithoek kan ik wegdromen, in stilte met een glas
wijn en een boek. Vroeger moest ik altijd bezig
zijn in huis, nu kan ik echt genieten van mijn
interieur. Zonder dat ik er actief mee bezig
hoef te zijn.”

ART VOLGENS BOSS PAINTS
Dit moodboard spreekt vooral verfijnde, klassieke zielen aan. Het kleurenpalet staat voor
een flinke dosis glamour, maar dan wel met een
knipoog. Niet zwaar of bombastisch, wél mysterieus. De kleuren van deze boudoirstijl zorgen
voor spannende tegenstellingen en maken je
huis gezellig en warm. De donkere kleuren doen
je woning wel kleiner lijken. Zorg daarom voor
voldoende contrast om de ruimte luchtig te
houden.
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WHAT
WILL
YOU
DO

Na de werkuren slaat Fien meteen aan het
vormgeven. Een gebrek aan ideeën heeft ze
dus allerminst. Innovatie kan veel onverwachte vormen aannemen, vindt ze. Er
zijn de usual suspects als minimalisme en
futurisme, maar het nieuwe denken is ook
zacht, knus, ecologisch en shared.
De jonge Antwerpse grafisch ontwerpster
vond een knusse stek in Gent. “Ik werk in een
jong bureau waar heel wat creativiteit samenkomt. Na mijn studies kon ik hier drie jaar
geleden meteen aan de slag.” Creativiteit loopt
ook als een rode draad door haar vrije tijd.
“Mijn vriend heeft een festivalletje en we gaan
ieder weekend naar een optreden. Daarnaast

Grafisch ontwerpster Fien
Meelberghs (27) ontwerpt
in haar vrije tijd posters en
platenhoezen. Ze woont in
een kleine stadswoning in
Gent.
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ontwerp ik posters en platenhoezen. Ik ben
best wel intensief bezig met hoe ik leef, met
mijn woonomgeving. In mijn interieur focus ik
op kleur, maar vooral op vorm en materialen,
nieuw én oud. Ik heb meubels van het ontwerperscollectief 'Onbetaalbaar' waar ik zelf
ook bij hoor. Uit gedoneerde oude materialen
maken we creaties die we daarna veilen. Veel
van die spullen hebben een NEXT-signatuur:
nieuwe materialen, sober, minimalistisch en
futuristisch tegelijk.”

NEXT-behangpapier
Een blik op Fiens onlineportfolio leert dat
ze het behang voor NEXT ontwierp. Ze was
er de geknipte persoon voor. “Innovatie,
vernieuwende technieken, ecologie en
duurzaamheid inspireren me. Maar ook
ruimte. Een omgeving die ruim en licht oogt,
met zachte, rustgevende kleuren. Lichtjes
sci-fi. Ik woon in een kleine stadswoning.
Echt NEXT kan je mijn interieur niet noemen, maar ik heb een grote voeling met het
concept. Deze stijl sluit enorm aan bij waar
ik als ontwerper mee bezig ben.”

NEXT VOLGENS BOSS PAINTS
Deze eerder tech savvy futuristische sfeer is er
voor mensen die houden van vernieuwende
technieken, zachte, rustgevende kleuren en een
woning die ruim en licht oogt. De kleuren van
NEXT kunnen mooi in elkaar overvloeien.
Zachte pasteltinten geven net dat beetje extra
power dat je interieur nodig heeft.

BEHANG GREYISH BLUE DIGIT

“NEXT sluit enorm aan bij waar
ik als ontwerper mee bezig ben,
professioneel én in mijn vrije tijd”

NEXT
WE M70 NORDIC BLUE

WE Y88 YELLOW PULSE
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WONEN VOLGENS
JE HART
De nieuwe collectie We are colour weerspiegelt de drive en de energie
van een team van jonge, creatieve ontwerpers. Maar evengoed die van
persoonlijke verhalen vertaald in kleur en textuur. “Oorspronkelijk
bestond We are colour uit een landelijke en een strakke stijl”, vertelt We
are colour-productmanager Saskia Vanderhaeghe. “Dat onderscheid
vonden we niet fijn genoeg. Daarom zijn we op zoek gegaan naar vijf
nieuwe sferen met het oog op wonen vandaag en morgen.”

“We hebben een collectie
gemaakt die klaar is voor
de toekomst”
Vijf collectieprofielen

Saskia Vanderhaeghe is
We are colour-productmanager bij BOSS paints
en de drijvende kracht
achter deze nieuwe
collectie.
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“Om trends te spotten, bezochten we beurzen,
verslonden we trendboeken en hielden we
een workshop met een trendbureau”, vervolgt
Saskia. “Daaruit filterden we vijf profielen. We
wilden vooral sferen creëren waar mensen
zich intuïtief toe aangetrokken voelen.” De volgende stap was jonge ontwerpers vinden met
voeling voor minstens één van de vijf sferen.
Ook onze eigen kleuradviseurs werden nauw
betrokken bij het proces. Elk elementje, elke
sfeer werd creatief én commercieel getest met
als resultaat: 84 nieuwe kleuren, 36 nieuwe
behangen en 8 decoratieve verftechnieken.”
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KLEURADVIES BIJ JE THUIS
Nergens kies je beter nieuwe kleuren
voor je woning dan bij je thuis.
De professionele kleurencoaches van
colora helpen je om het gewenste eind
resultaat te bereiken. Na analyse van je
persoonlijke smaak en woonstijl doet
de colora coach een kleur- en stijl
suggestie aan de hand van uitgebreide
documentatie en stalenkaarten.
Een afspraak met een colora coach
maak je in de winkel, telefonisch of
online. Vind je dichtsbijzijnde winkel
op colora.eu. Kleuradvies aan huis
kost € 90, bij dit advies krijg je een
bon van € 60. Deze bon kan je in
een colora-winkel omruilen vanaf
een aankoop van € 300. Je kan alle
voorwaarden nog even checken op
www.colora.eu/kleuradvies

De behangboeken zijn creatieve inspiratieboeken met echte kleuren, behangen en decoratieve verftechnieken met beelden bij mensen
thuis die zich herkenden in de woonsferen.
“De samenwerking met de jonge ontwerpers
was heerlijk”, zegt Saskia. “We wilden iets dat
helemaal commercieel én in was. Maar ook
een collectie die klaar was voor de toekomst en
waarmee je vlot kan combineren en inspireren.”

BLIKVANGER

Creatief

OP DE
MUUR
Een muur in huis die wel wat meer
kan hebben dan een eenvoudige laag
verf? Met magneetvlies of -verf tover
je een prachtige eyecatcher tevoorschijn: decoratief én handig!
Rondslingerende tekeningen, kattebelletjes op de keukentafel? Door je muur
magneetklaar te maken, hang je foto’s,
memo’s en uitnodigingen netjes op
zonder het plakwerk te beschadigen.
Gedaan met ontsierend plakband,
nagels of punaises: een handvol magneten klaart de klus. Ontdek deze twee
manieren om van je muur een onweerstaanbare magneet te maken.

Tip
Bij colora vind je extra
krachtige metalen magneten
van 23 of 29 mm die je zelf
kan pimpen. Met een sticker
of leuk motiefje erop maak
je vrolijke blikvangers voor
je magneetwand.

MAGNEETVERF

MAGNEETVLIES

Aan de slag

Aan de slag

• Maak de ondergrond effen en
proper.
• Roer de verf goed op zodat alle
ijzerdeeltjes mooi verdeeld worden.
• Breng vervolgens aan met rol of
kwast en respecteer het voorgeschreven verbruik.
• Hoe meer lagen, hoe groter de magnetische kracht: drie lagen zijn het
minimum.
• Wacht 24 uur voor je de toplaag
aanbrengt.

• Snij de benodigde banen op de
juiste lengte.
• Breng dispersielijm gelijkmatig
aan met een verfrol
(geen behangapparaat nodig!).
• Druk het vlies aan zonder
blaasvorming.
• Schuif de banen precies op naad
tegen elkaar aan.
• Laat goed drogen en breng twee
lagen verf naar keuze aan.

Deze verf op waterbasis bevat
niet-roestende ijzerdeeltjes. Op hol
slaande elektrische apparaten hoef
je echter niet te vrezen, want de verf
zelf is allerminst magnetisch. Na drie
lagen (grijze) magneetverf kan je een
afwerkingslaag plaatsen in om het
even welke kleur.

Een handig, snel en strak alternatief voor magneetverf. SYSTEXX
magneetvlies is iets duurder, maar
biedt wel tal van voordelen. Je muur
wordt verstevigd en aanbrengen is
een makkie: alleen lijmen en op
hangen! Nadien kan je afwerken
met een mooi kleurtje naar keuze.
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CREATIEF

Tip

RAAK

met restjes

Een schilderklus eindigt zelden met een lege pot
verf. Voor je het weet, staat de kelder vol restjes.
Nochtans kan je met de overschotjes eindeloos
veel (creatieve) kanten uit.
GA ZELF AAN DE SLAG
Op www.colora.eu/nl/doe-het-zelf
vind je inspiratie en tips om je oude
meubeltjes een tweede, kleurrijk
leven te geven.

voor

Ook overschotten van behang
papier zijn gedroomd materiaal
voor een fleurige afwerking.
Kleef strookjes tegen de
traptrede, gebruik een vel als
tafelloper, maak onderleggers
of plak patronen op een lamp.
Mogelijkheden zat!

1 VERFRESTEN BEWAREN
Restjes verf stockeer je best in
kleine potjes. Een gouden raad:
schrijf op elk deksel de verfsoort,
kleur en datum. Zeer handig als je
later wil bijbestellen.
2 VERF HERGEBRUIKEN
Sloot je de overblijvende verf mooi
af van de lucht, dan kan je meteen
aan de slag. Ontwaar je een vel op
de verf? Geen probleem, snij het
gewoon los en gooi het weg.

NA
3 WEG ERMEE
Heb je verf of lege verpakkingen
die je kwijt wil? Naar het containerpark ermee. De gootsteen of
de vuilniszak zijn geen optie!

voor

Een voorraad potjes met goed
geconserveerde verfresten in allerhande kleuren zijn ideaal om heerlijk mee te experimenteren. Kleine
retouches liggen voor de hand,
maar al eens gedacht aan knutselen met de kinderen? Die vinden
‘grote mensenverf’ vast het einde.
Met een likje verf krijgt die oude
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kapstok in een handomdraai zijn
glans terug. Doop vier tafelpoten in
restjes verf, schilder de ladefronten
van een antiek meubel in verschillende kleuren of breng een grappig
accent aan op een stoel. Alles wat
je nodig hebt voor een grandioos
effect zijn verfoverschotjes en een
vleugje creativiteit.

GEVEL KRIJGT OPKIKKER
Van wit met rode luikjes
naar bruin met muisgrijze
ramen. De transformatie van
het boerderijtje van Franky
en Kathleen was ingrijpend,
maar wel zeer geslaagd.

WE M87 PURE LINEN

VOORBEREIDING
1 Verwijder alle oude verfresten
grondig door de muur te zandstralen, en maak hem nadien
stofvrij.

De gevel voor de schilderwerken
Het zat helemaal klaar in haar hoofd, vertelt
Kathleen. Ravenzwart voor de gevel, zwart-witte strepen op de poort. Het kleuradvies van Kris van colora
brugge bracht lichtjes andere ideeën aan. De landelijke
look vroeg eerder om authentieke gezelligheid. Dus
kreeg warm bruinzwart de hoofdrol.

Juiste primer
Een huis schilderen is een intense klus. Het
technische advies van colora brugge hielp hen op
weg. De oude verflagen verwijderen was de eerste
stap. Vocht in de muren zoekt zich een weg en doet
de verf afbladderen. Als dat gebeurt, trekt het ook de
nieuwe lagen met zich mee.

Precisiewerk
De muren kregen twee afwerkingslagen met Coating
M30. Ook de voordeur mocht in zwarte lakverf. Sinds
de klus oogt het boerderijtje opnieuw hedendaags.

WE Z137 MAGICAL BLACK

Tip
Heb je een buiten
klus gepland?
Hou dan rekening
met het weer. De
ideale tempera
tuur om buiten te
verven is tussen
12°C en 15°C. Ga
nooit aan de slag
bij volle zon, want
dan droogt de verf
te snel uit.

2 Met kwast of rol breng je een
laag Epofix aan. Deze tweecomponenten-fixeerlaag is reuk-,
kleurloos en watergedragen, en
zet verpoedering vast.
3 Laat de grondlaag een nachtje
drogen.
AFWERKING
4 Breng minstens 2 afwerkings
lagen aan. Dat kunnen 2 lagen
Coating M30 zijn ofwel 1 laag
Coating en 1 laag Sublimat in
een kleur naar keuze.
5 Deze solventverf bevat een
lichte korrel. Gebruik daarom
een blokborstel om de verf aan
te brengen.
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BIERMUSEUM

BRUISEND
BIERWALHALLA

Een pintje gaat er bij de Belg altijd in. Dus s tampten
twee vrienden in Brugge een allround biermuseum
uit de grond. Het pand werd ondergedompeld in
tijdloze kleuren, rechtstreeks uit het vaatje van
colora brugge.
De rijke traditie van het bierbrouwen levend houden, doe je niet in
om het even welk pand. Het oude
postgebouw in de Breidelstraat
bleek evenwel de geknipte locatie:
groot, licht en met een schitterende
zolder vol troggewelven. “Om het
unieke karakter van het pand te
behouden, was een sober kleurenpalet wel aangewezen”, vertelt
Thibault. “Die expertise vonden we
bij colora brugge. Zaakvoerder Kris
Van de Weghe verraste ons met een
kleurvoorstel dat meteen goed zat:
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een mooi warm wit voor de muren
en steunpilaren, en accenten in antraciet en metallic goud. Stijlvol, tijdloos. De schilderwerken deden we
volledig zelf. Maar ook daar schoot
colora ons te hulp: met raad en daad
over airless spuiten bijvoorbeeld.
De pilaren moesten verplicht in een
brandvertragende verf, zes lagen
over elkaar. Geen klein bier, maar de
vakkennis van colora en BOSS paints
hielp ons een eind op weg: met hun
advies konden we aan de slag. En of
het resultaat gezien mag worden!”

De steunpilaren en de muren kregen
een warme witte kleur.

Het dakgebinte is geschilderd in zes lagen
brandvertragende Bossflam Protect.

Een accentmuur in metallic goud: stijlvol en tijdloos.

WE Z132 BLACK ATTITUDE

ID KIT
BRUGS
BIERMUSEUM

Open sinds juli 2014, in het
vroegere postgebouw in de
Breidelstraat.
Initiatief van Thibault Bekaert en
Emmanuel Maertens, in samenwerking met brouwerij Palm.
Met het toegangsticket kan je drie
biertjes van 15 ml degusteren.
In het Biermuseum word je
getrakteerd op uitgebreide info over
bierbrouwen en de meest diverse
thema’s rond het gerstenat: geschiedenis, biergastronomie, bier en gezondheid, bieren in de wereld, enz.
Met de tablet in de hand krijg je
zowel tekst als beeld- en geluidsfragmenten voorgeschoteld.
Ook de zintuigen worden aangesproken: je smaakt, ruikt en voelt de
grondstoffen van bier.
De degustatieruimte heeft zestien
bieren op vat. Santé!

Breidelstraat 3, Brugge, www.brugesbeermuseum.com

MT 46 ORIGINAL GOLD

WE Y86 SEAMLESS WHITE

De keuze van colora

RAL 3003 RUBY RED

“Dit was geen alledaags project”, herinnert colora coach Kris
Van de Weghe zich. Daarom gingen we ook bij BOSS paints
te rade voor technisch advies. Met de kleuren wisten we wel
raad: sober en authentiek was de boodschap. De houten vloeren, met slijtagesporen van het vroegere sorteercentrum, werden niet geschilderd, maar in een warme tint vernis gestoken.
Op de muren kreeg Seamless White de hoofdrol. De metalen
pilaren en het gebinte werden gehuld in zes lagen brandvertragende Bossflam Protect. Dankzij die ingreep keurde de
brandweer de zolder veilig voor het grote publiek. Gelukkig
maar: zo’n inspirerende plek!”

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, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem.
WAALS-BRABANT: Waterloo, Wavre. WEST-VLAANDEREN: Brugge
(Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne,
Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem.
NEDERLAND: Uden.

CONTACT: surf naar www.colora.eu of bel tijdens de kantooruren naar ons gratis nummer +32 (0)800 95 673
Blijf op de hoogte van al onze trends en promoties op
www.colora.eu. Je vindt er ook heel wat handige how-to
filmpjes om thuis zelf aan de slag te gaan.

Nog meer tips en inspiratie vind je op onze blog en social
mediapagina’s: F
 acebook, Pinterest, Instagram, Twitter en
Snapchat.

