In ons klimaat heeft houtwerk buiten het zwaar te verduren. Kies daarom voor de beste bescherming. Met
Perkoleum, Perkoleum Garant UV of Ecoleum heb je dé oplossing voor een verfrissend nieuw uiterlijk en een
optimale bescherming voor woning- en tuinhout. In deze kleurenkaart staan diverse veelgevraagde kleuren
en suggesties voor kleurgebruik in de categorieën “Grachtengordel”, “Modern”, “Landelijk” en “Monumentaal”.

Al vele jaren behoren de kleuren uit deze kleurenkaart tot de top voor wat betreft de kleurkeuze voor (recreatie)woningen, tuinhuizen en tuinmateriaal.
Het zijn kleuren die een persoonlijke beleving weergeven van zowel traditionele als moderne woningen.
De verf is ook standaard verkrijgbaar in Perkoleum en Perkoleum Garant UV
in 201 wit en 239 zwart.

236

Bronsgroen

326

Zomergeel*

331

Rembrandtrood*

252

Zeeblauw

245

Lavagrijs

210

Donkerbruin*

250

Staalblauw*

234

Antiekwit*

208

Havanna*

289

Antraciet

251

Patrollblauw*

302

Grachtengordel

Landelijk

Wanneer je door de grachtengordel van bijvoorbeeld Amsterdam of
Leiden loopt, kom je veel kenmerkende traditionele kleuren tegen.
Hieronder staat een selectie van veel voorkomende kleuren. Perkoleum kan ook goed als zogenaamde “muurolie” gebruikt worden. Gevels krijgen daardoor een authentieke uitstraling.

Elke provincie of streek kent zijn eigen kleuren. Hieronder staan zeven
landelijke kleuren die, toegepast op een boerderij of landelijk gelegen
woning, de juiste sfeer geven. Zo komen de typische kozijnen, vensterbanken, raamluiken, deuren en uilenborden weer tot leven.

255

Grachtengroen*

257

Bentheimerwit*

237

Antiekrood*

13

Wijnrood

256

Monumentenblauw

258

Schelpenwit

206

Donkergroen*

259

Staphorstergroen

305

Donkergrijs

352

Venstergrijs

Roomwit*

258

Schelpenwit

Modern

Monumentaal

Kenmerkend voor een nieuwbouwwijk zijn de veelal moderne en
strakke woningen. Ook het kleurgebruik is anders dan in een oude
binnenstad. Onderstaande kleuren zijn fris en uitermate geschikt voor
een moderne woning.

Nederland heeft een rijke geschiedenis, overal vind je het rijke culturele erfgoed. Om de historische waarde van deze gebouwen te herstellen of te bewaren, worden bijvoorbeeld onderstaande traditionele
kleuren gebruikt om de gebouwen extra klasse te geven.

* Ook standaard in Garant UV verkrijgbaar

9001

Crèmewit*

447

Frescogeel*

471

Zilvergrijs

252

Zeeblauw

209

Roodbruin*

238

Antiekblauw*

* Ook standaard in Garant UV verkrijgbaar

244

Sparregroen*

260

Bentheimergeel

9001

Crèmewit*

235

Antiekgroen*

* Ook standaard in Garant UV verkrijgbaar

256

Monumentenblauw

Kleuren mengen

Ecoleum is het duurzame milieuvriendelijke alternatief voor
Carbolineum. Door het hoge lijnoliegehalte heeft het goede
impregnerende eigenschappen. Ecoleum is het ideale product voor
ruw hout aan bijvoorbeeld: (kap)schuren, boothuizen, schuttingen,
pergola’s en bielzen.

Voor alle specifieke kleurwensen is het Colour Impression
Kleurenmengsysteem van Koopmans dé oplossing. Met dit kleurenmengsysteem zijn duizenden kleuren samen te stellen in verschillende
verfsoorten zoals Perkoleum en Perkoleum Garant UV, maar ook in
hoog- en zijdeglans en muurverf. De verf wordt klaargemaakt terwijl
u wacht!

Zwart

Aan de slag
Donkerbruin

Perkoleum Transparant
Het aanbod in verf is groot, ook in producten met een transparante
afwerking. Voor een prachtig eindresultaat, waarbij het natuurlijke
karakter van het hout bewaard blijft, zijn de transparante Perkoleum
kleuren de ideale keuze voor woning of tuinhuis.

232

Lichteiken

216

Ebbenzwart

220

Perkoleum* en
Perkoleum Garant UV*
(o.b.v. vochtregulerend
één-potsysteem)

Reinigen, schuren, stofvrij maken
Gronden (na droging licht schuren)
Voorlakken (na droging licht schuren)
Aflakken

Ecoleum**
(o.b.v. één-laagsysteem)

Borstelen
Impregneren

* Perkoleum en Perkoleum Garant UV zijn producten o.b.v. een één-potsysteem en kunnen daardoor
als drie-laagsysteem (grond-, tussen- en eindlaag) worden toegepast. Perkoleum wordt als beits toegepast op gladgeschaafd en fijn bezaagd hout op diverse onderdelen van o.a. blokhut, chalet, woning,
boot, stal etc. Ook toepasbaar op steenachtige ondergronden als traditionele muurolie.
Perkoleum Garant UV wordt toegepast daar waar een hoge UV bestendigheid een vereiste is zoals bij
bijv. kozijnen, ramen, deuren, gootlijsten etc. Zowel Perkoleum als de Garant UV zijn toepasbaar op voorbehandeld metaal.
** Ecoleum is o.b.v. een één-laagsysteem. Bedoeld voor ruw, fijn bezaagd, verweerd, en gewolmaniseerd
hout en op verweerde (carbolineum) behandelde ondergronden. Raadpleeg voor uitgebreide
informatie de betreffende productbladen of neem contact op met uw verfspecialist.

Noten

Uw Koopmans verfspecialist:

233

Middeneiken

213

Teak**

218

Ecogroen**

214

Donkereiken

222

Sapporo-Mahonie

217

Grenen**

** Ook in Ecoleum verkrijgbaar

P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
Nieuweweg 5
9073 GN Marrum
telefoon (0518) 41 12 92
fax (0518) 41 17 62
e-mail: info@pkkoopmans.nl
www.pkkoopmans.nl

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Ook kan in de praktijk de kleurindruk van lak- en muurverf verschillen door lichtinval, structuur van de ondergrond en de glansgraad van de verfsoort.

Donkergroen

Ecoleum Semi-dekkend

Perkoleum en Ecoleum
D E K K E N D T O T T R A N S PA R A N T

