
Pure by Flexa ColorLab®

kleurt elke dag bijzonder. 
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Pure by Flexa ColorLab® is het kleurpalet van 
hoogwaardige kwaliteit ontworpen door de kleur-
specialisten van Flexa: “Klassieke kleuren 
gecombineerd met moderne tonen vormen dit 
unieke rijk gelaagde palet. Met onze kennis en 
ervaring kunnen wij de pigmenten selecteren 
die zorgen voor diepe intense kleuren met een 
langdurig mooie uitstraling. Zo komt jouw 
interieur nog meer tot leven. Elke dag opnieuw.”

Jouw interieur
komt tot leven

Van de gehele Pure by Flexa ColorLab® collectie zijn Kleur-
testers beschikbaar via Flexa-Pure.nl om je te helpen bij je 
kleurkeuze. Test de kleur thuis om te zien of het mooi bij de 
vloer staat. Hoe staan de meubels erbij? Hoe is de lichtinval 
overdag en hoe ‘s avonds met kunstlicht? Daarnaast zijn er 
van alle kleuren kleurechte geschilderde A4-formaat stalen 
beschikbaar. Je kunt de stalen van jouw keuze vinden bij 
alle Pure by Flexa ColorLab® verkooppunten via Flexa-Pure.
nl. Stel met de stalen je moodboard samen, combineer met 
je favoriete accessoires en andere elementen uit de ruimte 
voor het mooiste resultaat.



De Pure kleuren zijn verdeeld in kleurfamilies: vergrijsd, 
natuurlijk & felle pastels. Binnen de kleurfamilies bestaan 
de kolommen uit vijf kleuren. Door de rangschikking van 
de kleuren is het eenvoudiger om tot een kleurcombinatie 
te komen. De onderste drie toon-in-toon kleuren kunnen 
als basiskleur worden gebruikt, waarbij de bovenste twee 
accentkleuren automatisch een idee geven hoe een krachtige 
felle of donkere kleur hiermee combineert.

Paletten

gentle plum

mild jade

real stone



NATUURLIJK

FELLE PASTELS

VERGRIJSD



Kleur meerdere muren in een ruimte met één opvallende kleur die op natuurlijke 
wijze van muur tot kozijnen overvloeit, hiermee creëer je een statement en eenheid.

Vergrijsd

mild greige mild sand mild stone mild bean subtle tundra mild marble subtle taupe mild grey

subtle greige gentle sand subtle stone subtle bean gentle tundra subtle marble gentle taupe subtle grey

gentle greige delicate sand gentle stone delicate bean delicate tundra delicate grey delicate stone gentle grey

real greige real sand real stone real bean mild tundra real marble real taupe real grey

full greige full sand full stone lush bean real tundra full marble full taupe full grey



mild tundra

full taupe

gentle tundra

mild marble

mat

mild stone



suave river

lush plum

subtle umber

full river

zijdemat

mild plum



Creëer een meer architectonisch detail met lichte en donkere tinten en laat ze  
stralen met een split-wall-effect. Schilder de bovenste helft van de muur in een 
lichte tint en het onderste gedeelte in een donkerdere tint. Door bijvoorbeeld op een 
niet voor de hand liggend punt de scheiding te maken, wordt het geheel verrassend.

Natuurlijk

mild lilac real plum mild umber mild savanna real olive suave river suave aqua suave indigo

subtle lilac mild plum subtle umber gentle caramel subtle olive subtle river smooth aqua smooth indigo

delicate lilac gentle plum gentle umber delicate brown gentle olive delicate river gentle aqua delicate aqua

full lilac full plum real umber full savanna full olive full river full aqua real indigo

lush lilac lush plum lush brown lush savanna lush olive lush river lush aqua lush indigo



Accentueer je muur door contrasterende kleuren te gebruiken. De hoofdkleuren  
van de muren in modern fris wit of een off white zoals delicate greige en een 
accent muur in een mooie uitsprekende kleur.

Felle pastels

subtle rose subtle red subtle  
red terra

mild honey subtle  
pistache

mild jade subtle ocean mild lavender

gentle berry gentle red delicate  
red terra

gentle honey gentle  
pistache

subtle jade gentle  
ocean

delicate 
lavender

delicate berry delicate red delicate 
caramel

delicate honey delicate  
pistache

gentle jade delicate 
ocean

delicate 
greige

mild berry mild red real caramel real mustard mild pistache real jade mild ocean

lush lavenderfull berry full red real red terra full mustard real pistache full jade full ocean

real lavender



subtle jade

mild lavender

lush lavender

full mustard

extra
mat

lush indigo



krijt-
verf

hoogglans



Pure by Flexa ColorLab® muurverf extra mat 
is een zeer duurzame extra matte muurverf 
die zorgt voor een langdurig mooie uitstraling, 
mooi mat. Deze muurverf heeft een optimale 
dekking, is kleurvast, extreem schrob- en 
reinigbaar en wordt speciaal voor jou op kleur 
gemengd. Het maskeert kleine onregelmatig-
heden in de ondergrond en isoleert roet- en 
nicotinevlekken. Deze muurverf is zo goed 
reinigbaar dat deze uitermate geschikt is 
voor intensief gebruikte ruimtes in de woning 
zoals gang, woonkamer en keuken.

Muurverven en Voorstrijk
Pure by Flexa ColorLab® muurverf zijdemat 
is een zeer duurzame zijdematte muurverf 
die zorgt voor een langdurig mooie uitstraling, 
fl uweel mooi. Deze muurverf heeft een 
optimale dekking, is kleurvast, vochtregule-
rend, extreem schrobbaar en wordt speciaal 
voor jou op kleur gemengd. Het maskeert 
kleine onregelmatigheden in de ondergrond. 
Geschikt voor natte ruimtes als badkamers.

Gebruik voor het aanbrengen van de muurverf Pure by Flexa ColorLab® voorstrijk.
Dit zorgt voor een perfecte basis voor een langdurig mooie uitstraling. Voorstrijk verbetert 
de dekking en hechting van de muurverf en zorgt voor toename van de kleurintensiteit.



Lakken en Krijtverf
Pure by Flexa ColorLab® lak zijdeglans, 
hoogglans en mat is zeer duurzame lak op 
waterbasis. Het heeft een langdurig mooie 
uitstraling, is uitzonderlijk kleur-, kras- en 
stootvast, vergeelt niet en beschermt tegen 
huidvet en slijtage. De lak heeft een optimale 
vloeiing en verwerking, is geurarm, droogt 
snel en hecht uitstekend.

Pure by Flexa ColorLab® krijtverf is een zeer 
duurzame extra matte muurverf en lak op 
waterbasis en zorgt voor een langdurig 
authentieke uitstraling, poederachtig mat. 
Pure by Flexa ColorLab® krijtverf heeft een op-
timale dekking, is extreem kleurvast en wordt 
speciaal voor jou op kleur gemengd. De verf 
leent zich erg goed voor decoratieve effecten.

Gebruik voor de mooiste kleurintensiteit en hechting eerst Pure by Flexa ColorLab®

grondlak. Deze wordt speciaal voor jou op kleur gemengd.

Pure by Flexa ColorLab® is exclusief verkrijgbaar bij de verfspeciaalzaak. 
Ga naar fl exa-pure.nl voor een verkooppunt bij jou in de buurt. 
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AkzoNobel Decorative Coatings B.V.
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
www.fl exa-pure.nl

Nog meer inspiratie? 
Volg ons op:

© 2021. AkzoNobel Coatings International B.V. Pure by Flexa ColorLab® is eigendom van AkzoNobel Coatings 
International B.V. Gebruik van Pure by Flexa ColorLab® is alleen toegestaan ter specifi catie en verkrijging van 
producten die door AkzoNobel Coatings International B.V. of dochterondernemingen daarvan vervaardigd en/
of geleverd worden. Door beperkingen van het drukproces kunnen inspiratiebeelden en bijbehorende kleuren-
chips afwijken van de werkelijke kleuren. Kleurdocumentatie en drukwerk kunnen in de loop van de tijd door 
licht, vuil en veelvuldig gebruik in kleurechtheid achteruit gaan. Door invloed van het producttype, glans en 
structuur, kunnen sommige kleuren anders waargenomen worden. Wij adviseren u te allen tijde een proefvlak 
op te zetten. Voor vragen over de beschikbaarheid van kleurrecepturen, kleurdocumentatie, kleurstalen en 
andere kleurgerelateerde informatie kunt u terecht bij Flexa. www.fl exa.nl
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