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Leuk, je overweegt een nieuwe kleur in je interieur! Deze kleursemppel maakt het kiezen 

makkelijker. Want kleur moet je zien en beleven. Probeer hem daarom gewoon op de wand 

die je wilt schilderen. Of op de binnenkant van deze verpakkingsdoos en plak die met 

schilderstape op de muur. 

Werkwijze

�   draai het dopje van de Semppel en knijp de verpakking leeg in bijgaand bakje

•  breng de muurverf aan op de muur (of binnenkant van de doos) met de

bijgeleverde applicator

• beoordeel de kleur pas na droging, zowel bij daglicht als bij kunstlicht

Tevreden over de gekozen tint?  

Dan krijg je bij aankoop van 2,5 liter Wijzonol muurverf  of 1 liter Wijzonol Interieurlak de 

kosten van de Semppel terug. Vul hiervoor de bijgevoegde kortingsbon in en neem die mee 

naar een deelnemende Wijzonol-winkel van jouw keuze. Kijk op wijzonol.nl/semppel voor 

een winkel bij jou in de buurt. Hier kun je overigens ook terecht als je nog twijfelt over je 

kleur en een andere tint wilt proberen. 
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Goed om te weten  

•  de verf in de Semppel is Wijzonol Muurverf Mat; de meest gebruikte muurverf voor 

binnen, sneldrogend, goed reinigbaar en duurzaam 

•  wil je liever een extramatte of zijdeglanzende variant, houd er dan rekening mee dat 

dit de kleurbeleving iets kan beïnvloeden 

•  de kleursemppels zijn ook handig voor kleine wanddecoraties. De inhoud is voldoende 

voor circa 1 m², genoeg voor een mooie tekst of een grafische vorm 

De juiste verf voor iedere klus

Wijzonol heeft een uitgebreid assortiment verven voor iedere binnenklus. De muurverven 

zijn er in verschillende glansvarianten, net als de waterverdunbare en terpentineverdunbare 

lakverven. Kijk op wijzonol.nl voor meer productinformatie. Hier vind je ook handige tips voor 

je schilderklus: wijzonol.nl >> direct naar jouw klus. Voor instructiefilmpjes kun je ook 

kijken op ons Youtube kanaal: youtube.com/wijzonolvakverf.

Kleur & inspiratie 

Altijd op de hoogte blijven van de nieuwste kleurtrends? Op onze website vind je in de 

‘Trend Corner’ de meest actuele kleuren, die ook meteen als Semppel te bestellen zijn. 

Voor nog meer kleurinspiratie ga je naar ‘binnenkleuren’. Ook een aanrader op onze site: 

de trendblogs van trendwatcher Christine Boland; een bron van inspiratie voor iedereen 

die graag bezig is met kleur en interieur. 



Duurzaam 

Wijzonol vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom maak je met onze verven altijd een 

bewuste keuze: voor een langdurig mooi resultaat, maar óók voor zo min mogelijk 

verbruik van fossiele grondstoffen. Dat geldt ook voor deze Semppels: het bakje is 

gemaakt van gerecycled materiaal en kan na gebruik samen met de Semppel en applicator 

bij het restafval. De verf is watergedragen en minder schadelijk voor het milieu. 

De verpakkingsdoos van FSC karton kan bij het oud papier. 

Kijk voor meer inspiratie en informatie over 
Wijzonol, onze producten en diensten op:

wijzonol.nl/semppel

wijzonol.nl >> direct naar jouw klus

wijzonol.nl >> Trend Corner

wijzonol.nl >> binnenkleuren

youtube.com/wijzonolvakverf

en kijk ook op www.pinterest.com/wijzonol en 

www.facebook.com/wijzonol

Een knap staaltje kleurbeleving
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Adresgegevens:

Wijzonol Bouwverven B.V.

Postbus 205

8000 AE Zwolle

(038) 429 11 00

info@wijzonol.nl


