
Verf van het Huis
Met de producten van Finess ben je 

zeker van de beste prijs- kwaliteitver-

houding. Een compleet pakket lakken 

en muurverven met uitstekende ver-

werkingseigenschappen voor een zeer 

aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij Verf van het 

Huis advies en inspiratie!

≠  Krasvast

≠  Waterverdunbaar, reukarm

≠  Sneldrogend, voor binnen

Zijdeglans- en 
matte lak
Aflak voor hout, metaal en harde kunststof

Finess Zijdeglans- en matte lakken op waterbasis 

zijn gemakkelijk te verwerken en beschikken over 

een uitstekende vloei. De lakken op waterbasis zijn 

verkrijgbaar in actuele kant- en klaar kleuren zoals 

te zien op deze kleurkaart.

De lakken op waterbasis zijn bovendien in vrijwel 

alle kleuren op de verfmengmachine verkrijgbaar. 

Vraag in de winkel naar de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl

16
0

1

Lakverven

Duurzame lak op waterbasis 
Bescherm je hout met Finess lak op waterbasis. Voor binnen vind je 

hier duurzame, decoratieve producten voor al je schilderwerk. 

Deze dekkende lakken op waterbasis zijn verkrijgbaar in talloze 

kant-en-klaar kleuren in zijdeglans- en matte lak. Zit de kleur 

van je keuze er niet bij, de Finess verfmengmachine maakt 

voor u nog eens meer dan 20.000 kleuren!



VERFMENGKLEUREN  

Finess Zijdeglans- en matte lak zijn in 

vrijwel alle kleuren op de verfmeng-

machine verkrijgbaar. Vraag in de 

winkel naar de mogelijkheden.

Verkrijgbaar in Zijdeglanslak

Verkrijgbaar in Matte lak

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

Cranberry  14215

Aubergine  14220

Romantisch roze  14163

Engels roze  14371

Zoet roze  14639

Crème wit (RAL 9001)  14204

Gebroken wit (RAL 9010)  14205

Marine blauw  1409

Denim blauw  14636

Leemgroen  14362

Forel  14119

Grind  14244

Poederbeige  14634

Naturel  14538

Klassiek groen  1427

Aarde groen  14637

Zilvergrijs  1466

Linnen grijs  14410

Gember  14316

Room  14405

Krijt  1488

Zwart  1428

Antraciet grijs (Ral 7016)  14203

Warm grijs  14292

Taupe grijs  14413

Wintergrijs  14290

Dauw grijs  14408

Parel grijs  1487

Wengé bruin  1449

Walnootbruin  14202

Schors  14129

Leem  14139

Sisal beige  14627

Purperrood (Ral 3004)  1403

Warm rood  14200 Vuur  14110

Zomers oranje  14164

Zandbeige  1411

Fel limoen  14126

Fris groen  14127

Mint groen  14240

Melkwit  1489

Zilver  1405

Helder blauw  1429

Aqua blauw  14239

Zacht blauw  14150 Wit  1410Goud  1479


