
Special
touch atHome

s e r i e sVernissen
Muurvernissen met een speciaal effect
Voeg special effects toe aan je schilderwerk. Transparante vernis met 
fonkelende glitters! Voor een schitterende afwerking van je geschilderde 
muren en houtwerk. Je hebt de keuze tussen Mixeffect met verschillende 
kleuren glitters en Goud vernis voor een goudkleurige glans.

Special
touch atHome

s e r i e s

Schoolbordverf
Beschrijfbaar met krijt
Onbeperkt afwasbare verf die goed beschrijfbaar is met krijt. 
Ook geschikt voor hout. Hiermee maak je van iedere muur of 
deur eenvoudig een schoolbord. Tip: combineer met Finess 
Magneetverf en maak een magnetisch schoolbord. 

1428 Zwart

14215 Roze

14214 Blauw Grijs

Magneetverf
Trekt magneten aan
Donkergrijze verf met ijzerdeeltjes waardoor magneten worden aangetrokken. 
Maak een magnetisch memobord van iedere muur of deur. Overschilderbaar met 
elke gewenste muur- of schoolbordverf.

Goud vernisMixeffect vernis
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Kijk voor meer informatie op www.finess.nl. Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

VERFMENGKLEUREN  

Schoolbordverf is in meer kleuren op 
de verfmengmachine verkrijgbaar. 
Vraag naar de mogelijkheden.

Sfeer&Inspiratie
Je eigen sfeer maken in je eigen huis, tot in de puntjes 

uitgedacht. Daar draait het om bij Finess Special Touch at 

Home. Deze serie bestaat uit een aantal lakken, speciale 

muurverven en vernissen voor binnen. Laat je inspireren 

door het kleurenpallet dat speciaal voor deze collectie is 

samengesteld!

Trend Lak & Specials



Metallic lak
Aflak met een metallic-effect
Glanzende lak op waterbasis met een fonkelend metallic-effect. Voor een schitterende 
afwerking van hout, metaal en harde kunststof. Combineer naar hartelust met de andere 
lakken en muurverven uit de Special Touch at Home series voor verrassende resultaten.

1405 Zilver

1479 Goud

14213 Pistache 1488 Krijt

14300 Fluweel 14220 Aubergine

1489 Melk wit 14150 Zacht blauw

14168 Leisteen grijs 14215 Cranberry

14151 Mosterd 14117 Lente

1410 Wit 14209 Moeras

14163 Romantisch roze 14316 Gember

Acryllak zijdeglans
Aflak voor hout, metaal en harde kunststof
Goed dekkende, zijdeglanzende lak op waterbasis. Voor een duurzame, 
krasvaste bescherming van je schilderwerk binnenshuis. Combineer met 
de kant en klare kleuren of maak je keuze uit meer dan 20.000 kleuren 
op de verfmengmachine.

14129 Schors14149 Zwarte bes
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14164 Zomers oranje1459 Champagne

VERFMENGKLEUREN  

Acryllak zijdeglans en Metallic lak zijn 
in meer kleuren op de verfmengmachine 
verkrijgbaar. Vraag naar de mogelijk-
heden.

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

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! 


