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een dagje wellness!
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bij aanschaf van 10 liter Muurverf *
Kijk op www.wijzonol.nl/relax

Verfrissende Kleurinspiratie is een uitgave van de Wijzonol-specialist met tips, ideeën en aantrekkelijke acties voor
mooi en professioneel schilderwerk. www.wijzonol.nl

Wijzonol muurverf

VERFRISSENDE
KLEURINSPIRATIE

Een snelle metamorfose van je interieur met een professioneel resultaat?
doe als de vakman en gebruik een verf die meewerkt:
fijn rolt, perfect dekt en lekker opschiet. Wijzonol.

by wijzonol

PRODUCT OVERZICHT

ACTIE

RELAX

met wijzonol

• Perfect dekkend

• Aanzetvrij (geen strepen)

• Goed reinigbaar

• Uitstekend reinigbaar

• Sneldrogend

• Volledig mat

v.a.
per liter

een dagje wellness!
bij aanschaf van 10 liter Muurverf *
In februari en maart krijg je bij aankoop
van 10 liter Wijzonol Muurverf op kleur,
2,5 liter Wijzonol Muurverf op kleur èn
een dagje Wellness GRATIS.
Dit geldt voor de Muurverf Mat,
ExtraMat, Zijdeglans en voor Buiten.

Meedoen? Koop bij ons Wijzonol muurverf, vul
de bon op de achterkant van dit magazine in en

www.wijzonol.nl/relax

Extramat Muurverf

€ 19,65

2,5 liter Muurverf * &

informatie op:

Mat Muurverf

Ook als 250ml kleurtester verkrijgbaar!

GRATIS

lever deze bij ons in. Kijk voor meer

Wijzonol is het merk van de professional. Omdat wij weten wat de vakman belangrijk vindt: een vlotte
verwerking voor hemzelf en een blijvend mooi resultaat voor zijn klant. Dat wil je als doe-het-zelf schilder natuurlijk ook! Al deze Wijzonol muurverven zijn goed dekkend, gemakkelijk te verwerken, sneldrogend en geschikt voor wanden en plafonds.
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€ 22,40

v.a.
per liter

Deze matte, zeer goed dekkende muurverf voor

Voor een aanzetvrij, streeploos resultaat van uw wand

plafonds en wanden is goed reinigbaar en sneldrogend

of plafond. Ook voor afwerking van glasweefsel,

en geeft een subtiel, matglanzend resultaat.

spachtelputz en spackpleister. Deze extramatte muurverf
is uitstekend reinigbaar.

Zijdeglans Muurverf

Buiten Muurverf

• Uitstekend reinigbaar

• Weerbestending

• Perfect dekkend

• Zeer goed reinigbaar

• Ook voor
glasweefsel

• Gemakkelijk
verwerkbaar

€ 22,40

v.a.
per liter

€ 23,20

v.a.
per liter

Voor een meer glanzende afwerking, die de geverfde

Deze weerbestendige gladde muurverf geeft een semi-

wand meer diepte geeft. Voor plekken in huis

mat glanzend resultaat en is speciaal geschikt voor

(bijv. de keuken) die vaak gereinigd moeten worden.

buiten. Toepasbaar op alle steenachtige ondergronden

Ook geschikt voor buiten.

zoals beton, metaal- en pleisterwerk en plaatmateriaal.

Naast deze muurverven zijn er ook een
aantal specialties & voorbehandelings producten
van Wijzonol beschikbaar.
Specialties: Kalkmat Muurverf | Wijzonol Extra Reinigbaar Muurverf | Badkamer Muurverf
Voorbehandeling: Muurvoorstrijk | Muurvoorstrijk Aankleurbaar

*FEBRUARI EN MAART ACTIEMAANDEN: Liever een kleinere of grotere verpakking van een Wijzonol muurverf in de juiste kleur; of één van de andere
Wijzonol muurverven nodig? Dan profiteer je in februari en maart van een eenmalige korting van 25% op een product naar keuze. Vul de juiste bon op de achterkant in en lever deze
bij ons in. Kijk voor meer informatie op: www.wijzonol.nl/relax

Op zoek naar de laatste kleur- en stylingtrends?
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Dat kan met Wijzonol!
Kenmerkend voor de nieuwe wintertrends is dat bijna paradoxale
elementen samensmelten. In de Wijzonol Trend Corner vind je twee
nieuwe kleur- en interieurtrends, die hier qua sfeer perfect bij aansluiten:
Fris & Romantisch en Vintage & Fantasie.

REALISME EN SURREALISME,
DROMEN & FANTASIE:
FRIS EN ROMANTISCH:

Moderne vertalingen van romantiek door de combinatie van strakke
geometrische vormgeving van meubilair en accessoires met romantische
zachte kleuren en accessoires. Zachte, warme pastels steken af tegen koele
grijzen of worden bruusk doorbroken met bloed rood of zwart. Sprookjesachtige tinten van roze en zachte roden met een vleugje duister als een stoer
en scherp randje aan die frêle liefelijkheid.

VINTAGE EN FANTASIE:

Een gedurfde en creatieve mix van modern en vintage, van fantasie met
zakelijk. Zeer eigentijds, zorgeloos en eigenzinnig. Maak een muur in
een frisse nude kleur als achtergrond voor cognackleurige leren of houten
meubels. Zet koele grijzen en vintage vergrijsde groenen tegenover
natuurlijk warm bruin en modern energiek geel. Speel met bloemen aan
de muur of op de vloer.

Kijk voor meer inspiratie en foto’s op www.wijzonol.nl/trendcorner

Nieuwe kleuren kiezen lastig?
keuze uit

1800
kleuren!

Niet met de Semppel
kleurtester van Wijzonol.

Actie 2=1

Bestel 2 Semppels
en ontvang de 2e gratis!
Ga naar kleurbeleefje.nl, kies je
favouriete kleuren, vul de actiecode
‘kleurtester’ in en je ontvangt de
Semppelset binnen 72 uur gewoon
in je brievenbus.

kleur moet je zien
en beleven

Inclusief twee kortingsbonnen à € 2,95

Een kleurtester met 1 m² echte muurverf

kleur van je keuze. Handig én voordelig!

in de kleur van je keuze, verpakt in een
handig knijpzakje inclusief applicator.

®

Probeer ‘m thuis op de wand en beoordeel
het resultaat in je eigen interieur en licht.

die je bij ons kunt inleveren bij aankoop
van een emmer Wijzonol muurverf in de
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Kalkmat, helemaal van nu…!
Authentieke materialen met een matte, poederachtige uitstraling zijn
populairder dan ooit. Logisch, want ze geven een rustige uitstraling aan
een landelijke, romantische stijl. Maar ze vormen ook een prachtige
achtergrond voor een stoere, industrieel getinte inrichting met metalen
accenten.

De Wijzonol Kalkmat Muurverf combineert de authentieke uitstraling van kalkverf
met de voordelen van een gewone muurverf. Deze muurverf poedert niet als je de
wand afneemt met een doek en is goed reinigbaar. Deze kalkmatte muurverf geeft
een perfecte dekking en is op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel
geproduceerd. Met een blokkwast geef je je wand die authentieke kalkmatte
uitstraling. Dit bereik je door de verf met deze blokkwast aan te brengen of door
direct na het rollen de natte verflaag door te strijken met een blokkwast.
En in ieder gewenste kleur verkrijgbaar, de verf wordt ter plekke in de winkel in
de juiste kleur gemaakt.

Kleurinspiratie? Bekijk de laatste trends in de Wijzonol Trend Corner
of bestel een Semppel® kleurtester voor de juiste kleurkeuze.

Wijzonol Kalkmat
Muurverf
• Aanzetvrij (geen strepen)
• Goed dekkend
• Goed reinigbaar
v.a.

COUPON 1 WIN TIJD MET KWALITEIT
Koop 10 liter Wijzonol Muurverf en ontvang 2,5 liter
Wijzonol Muurverf + een dagje wellness gratis;
lever deze bon voor 1 april 2017 ingevuld in bij
onderstaande Wijzonol specialist (op=op):

Tegoedbon voor éénmalig 25% korting op één van de
Wijzonol muurverven. Vraag in de winkel naar de specifieke
actievoorwaarden en lever deze bon voor 1 april 2017 in bij
onderstaande Wijzonol specialist (op=op):
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Gekocht
product:
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COUPON 2 25% korting

Naam:

Postcode:

€ 26,20 per liter
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