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≠  Hoge dekkracht

≠  Lang glansbehoud

≠  Voor binnen en buiten

≠  In vrijwel alle kleuren beschikbaar 

 op de Verfmengmachine

Hoogglanslak
Voor hout, metaal en harde kunststof

Duurzame lak
Bescherm je hout met Finess lak. Voor binnen en buiten 

vind je hier duurzame, decoratieve producten voor al je 

schilderwerk. Deze dekkende lakken zijn verkrijgbaar in 

talloze kant-en-klaar kleuren in hoog- en zijdeglans. Zit 

de kleur van je keuze er niet bij, de verfmengmachine 

maakt voor u nog eens meer dan 20.000 kleuren!

Lakverven

≠  Hoge dekkracht

≠  Lang glansbehoud

≠  Voor binnen en buiten

≠  In vrijwel alle kleuren beschikbaar 

 op de Verfmengmachine

Zijdeglanslak
Voor hout, metaal en harde kunststof

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl



Hoog- en zijdeglanslak
Voor een duurzame, decoratieve bescherming van al je hout, 
harde kunststof en metaal. Gemakkelijk verwerkbaar, goed 
dekkend, uitstekend weerbestendig en met een langdurig 
glansbehoud. 

1410 Wit 1488 Platina wit 1487 Parel grijs

VERFMENGKLEUREN  

Finess Hoog- en zijdeglanslak zijn in 
vrijwel alle kleuren op de verfmeng-
machine verkrijgbaar. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

Verkrijgbaar in Hoogglanslak

Verkrijgbaar in Zijdeglanslak

Verf van het Huis
Met de producten van 

Finess ben je zeker van 

de beste prijs-kwaliteit-

verhouding. Een compleet 

pakket lakken en muur-

verven met uitstekende 

verwerkingseigenschappen 

voor een zeer aantrekkelijke 

prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij 

Verf van het Huis advies 

en inspiratie!

1428 Zwart 1483 Gletsjer wit 1454 Dauw wit

14290 Winter grijs 14292 Warm grijs 14203 Antraciet grijs (RAL 7016)

14217 IJsblauw 14161 Aqua blauw 1404 Fris blauw

1429 Helder blauw 1464 Konings blauw 14218 Petrol

1409 Marine blauw 1489 Appel wit 14214 Mint groen

14276 Limoen 1426 Signaal groen 1491 Olijf groen

1438 Jacht groen 1427 Klassiek groen 14205 Gebroken wit (RAL 9010)

1442 Zonnig wit 14201 Ivoor (RAL 1015) 14291 Boterbloem

14236 Kanarie geel 1423 Signaal geel 14222 Tropisch oranje

1490 Bloesem wit 1459 Champagne 14255 Zacht roze

14101 Prinsessen roze 1431 Signaal rood 14200 Warm rood

1403 Bordeaux 14204 Crème wit (RAL 9001) 1411 Zand beige

14119 Forel 1446 Steppe beige 14274 Buffel bruin 1434 Kastanje 1449 Wengé bruin


