BLAUW maakt van je
(nieuwe) huis een thuis!
Direct de juiste materialen
in de juiste kleur
Eenvoudig en snel
naar topresultaat
www.blauwverf.nl

MADE IN HOLLAND

BLAUW STAAT VOOR KWALITEIT, DUURZAAMHEID
EN BETROKKENHEID
BLAUW is een professionele kwaliteitsverf, gemaakt door kleinschalige,
authentieke Nederlandse producenten. Altijd op basis van de nieuwste
verftechniek. Een compleet assortiment in alle denkbare kleuren.
Van interieur tot buitengevel: BLAUW geeft sfeer en beschermt.
We zoeken daarbij continu de balans tussen een optimaal resultaat
en onze BLAUW e planeet. Minimale milieubelasting bij de keuze van
grondstoffen, verpakkingen en transport zijn voor ons vanzelfsprekend.
En dat geldt ook voor de professionele BLAUW verwerkingsmaterialen.
Voor duurzaam schilderwerk waar iedereen blij van wordt!
Ondersteunende werkzaamheden worden bij BLAUW zoveel mogelijk
verricht door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dát vinden wij
maatschappelijk betrokken ondernemen! Met jouw keuze voor BLAUW
creëren we samen kansen en maken we de wereld een stukje mooier.

S O C IA A L
VER A N T WO O R D

MET BLAUW KOM JE HET
BESTE UIT DE VERF!
Perfecte prijs / kwaliteit verhouding
Alle kleuren in alle soorten verf
Professionele schilderskwaliteit
Snel en makkelijk

Schilderwerk? Kies voor BLAUW : voor een ander, de planeet en voor jou!

BINNENZIJDE HUIS
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Alle BLAUW verven zijn mengbaar in alle
gewenste kleuren, zodat iedere ruimte de
juiste sfeer geeft.
Supersterke muurverf op belastbare plaatsen,
vochtbestendig en eenvoudig schoon te

Dakplaten zolder
TX+ PRO Muurverf /
PR Aqua

Keukenwand
CX2 WallCoat

Plafond
SF Pro Plafondverf

maken coatings voor vochtige ruimtes.
Huidvetresistente aflak voor houtwerk, niet
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vergelend, volledig kleur en glansstabiel.
Kras- en stootvast!
Dampopen en zeer goed hechtende muurverf
voor onbehandelde dakplaten.
Speciale plafondverf voor strakke plafonds,

Badkamerplafond
GC Acryl

Badkamermuren
CX2 badkamercoating

Houtwerk (deuren /
plinten / kozijnen)
PU Aqua MT/ZG/SG

baan- en aanzetvrij.
Waterdichte matte vloercoatings: transparant
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en dekkend, voor op hout of beton.
Waterdichte badkamercoatings in plaats van
tegels: naadloos dus zonder voegen!

Voor iedere toepassing een BLAUW e
oplossing: laat je gerust informeren naar
de mogelijkheden!

Muren
TX+ PRO Muurverf

Trap- en vloerverf
PR aqua / PU aqua /
CX2 FloorCoat
Transparant

Muren 1e etage
MX+ PRO Muurverf
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Schilderwerk? Kies voor BLAUW : voor een ander, de planeet en voor jou!
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BUITENZIJDE
Bakstenen / stucwerk
CG Acryl

Ramen kozijnen
PR Alkyd / SB Alkyd

Gevelbekleding (hout)
EPS

Super duurzame hoogglanzende aflakken
voor ramen, deuren en kozijnen. UV bestendig
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en vuilafstotend.
Grondverven zijn mengbaar in exact dezelfde
kleur, voor optimale dekking in iedere kleur.
Vochtregulerende verven voor

Schuttingen
HB Aqua
VR Houtbeits

Kunststof/Trespa
MP / SB Alkyd

geveltimmerwerk, schuttingen en tuinhuizen.
Vuilafstotende gevelverf blijft eenvoudig
netjes. Speciale matte houtbeitsen voor ruwe
ondergronden.

Voor iedere toepassing een BLAUW e
oplossing: laat je gerust informeren naar
de mogelijkheden!

Schilderwerk? Kies voor BLAUW : voor een ander, de planeet en voor jou!

Naast topkwaliteit verf, heeft BLAUW een volledig assortiment professionele
verwerkingsmaterialen: rollers, verfemmers en -bakken, roosters, kwasten, beugels.
Grotendeels gemaakt van ECO-kunststof uit hergebruikte materialen. Voordeliger geprijsd
dan bouwmarkten. Zo heb je altijd de juiste materialen en wordt het optimale resultaat
behaald. Aangevuld met kit, afplaktapes en vulmiddelen van professionele merken.
Verhuur professioneel gereedschap
Stofvrij schuren, zelf je muren of plafonds spuiten of steigermateriaal nodig?
We hebben alles in huis en zijn tegen gereduceerd tarief te huur.

CONTACT
Veluws Verfhuis | Bakkersweg 14
3781 GP Voorthuizen | Tel: 0342 22 40 74
Ma – vr 8.00 - 18.00 uur | Zaterdag 8.30 – 17.00 uur

www.veluwsverfhuis.nl

