
VAN BUUREN VERF
Moderne verf met gevoel voor traditie



OVER VAN BUUREN VERF

Van Buuren Verf levert eersteklas verven en lakken voor de 

vakschilder. Moderne verf met gevoel voor traditie. In samenwerking 

met verschillende fabrieken in binnen- en buitenland ontwikkelen en 

produceren we deze verven en lakken. Elke fabriek selecteren we 

vanwege hun specifieke kennis. Van Buuren Verf heeft hierdoor een 

zeer compleet assortiment verven en lakken.

In deze brochure ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze 
producten vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

VOOR ELKE KLUS HET JUISTE PRODUCT

Vakschilders kiezen voor

VAN BUUREN VERF



GRONDVERVEN 

Exclusieve grondverven, bijvoorbeeld voor het behandelen van 

gevelbetimmeringen, vindt u bij Van Buuren Verf. Zoals grondlak met een 

hoge dekkracht. Of hoogvullende grondverf, voor hout waarvan de poriën 

goed gevuld moeten worden, zoals meranti. Expertise en ervaring vormen 

de basis voor deze hoogwaardige productlijn. Met Van Buuren Verf is de 

vakschilder in staat iedere ondergrond goed voor te behandelen.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze grondverven vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

Creëer de

PERFECTE ONDERGROND
GRONDVERF EXPRESS

Een goede basis legt u met de sneldrogende, 
zeer strak vloeiende Grondverf Express. Ideaal in 
een 4 seizoenen systeem. Deze verf is geschikt 

voor buiten en heeft een uitstekende hechting op 
diverse ondergronden. 

GRONDLAK

De ideale grond- en voorlak. Deze grondlak is 
vochtregulerend en kan gemakkelijk de winter 
overleven. De Grondlak van Van Buuren Verf 

heeft een goede kantendekking en kan door zijn 
thixotrope karakter vol opgezet worden.

VULGROND

De Van Buuren Vulgrond is ontwikkeld om in één 
arbeidsgang genoeg laagdikte aan te brengen 

die gelijk staat aan twee lagen grondverf. De 
Van Buuren Vulgrond is licht glanzend en geeft 

een mooie basis om direct over af te lakken. 



AFLAKKEN  

Van Buuren Verf biedt veelzijdige aflakken, zowel synthetisch als 

watergedragen. De watergedragen lakken kenmerken zich door hun 

krasvastheid en huidvet bestendigheid. De buitenlakken zijn ontwikkeld om 

vastgoed voor lange tijd te beschermen, tot wel 10 jaar! Doordat we de 

expertise van verschillende fabrikanten bijeenbrengen, vindt u binnen het 

ruime assortiment van Van Buuren Verf veel meer mogelijkheden dan bij de 

reguliere verffabrikant.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze aflakken vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

Ga voor de

BESTE AFWERKING
NV HOOGGLANS

De NV Hoogglans is een unieke 
lak die niet vergeeld. De lak is 

kras- en slijtvast en heeft een hoge 
dekkracht. De lak is sterk en is ideaal 

voor schepen.

XTR HOOGGLANS

De XTR Hoogglans is de meest duurzame 
hoogglans aflak binnen ons assortiment. 

De lak is goed vloeiend en heeft een hoge 
aanvangsglans. De XTR Hoogglans is geschikt om 

met lange onderhoudsintervallen te werken.

HOOGGLANS H20

De Hoogglans H20 is dé watergedragen 
hoogglans lak. De lak geeft een mooie hoogglans 

en is daarnaast goed huidvetbestendig. 
Daarnaast is de lak makkelijk reinigbaar. Te 

gebruiken voor zowel buiten als binnen.



TRANSPARANTE VERVEN   

Bij Van Buuren Verf vindt u exclusieve coatings, waaronder niet-

filmvormende systemen. Die bieden de beste bescherming tegen 

weersinvloeden. Vaak staat er een lange levertijd voor deze producten, bij 

ons zijn ze direct leverbaar. Voor specifiek schilderwerk is specifieke verf 

nodig. Serieuze schilders kiezen daarom voor Van Buuren Verf.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze transparante verven vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

IMPREGNEER

De Van Buuren Impregneer is een 
transparante impregneer met UV filter. 
De impregneer heeft een zijdematte 

glansgraad en is toepasbaar op 
verschillende soorten hout.

OIL STAIN

De Van Buuren Oil Stain is een duurzame 
en zeer flexibele houtolie, ideaal voor 

rondom het huis. Gebruik de Van Buuren 
Oil Stain op rabatdelen, schuurtjes, 

tuinmeubelen, schuttingen en vlonders. 

TRANSPARANTE BEITS

De Van Buuren Transparante Beits is een 
vochtregulerende en diepindringende 
beits. De beits is halfglanzend en geeft 

een optimale houtbescherming door zijn 
UV filters.

Specifieke klussen vragen om

SPECIFIEKE VERF



VOORSTRIJK- EN FIXEERMIDDELEN    

Of u nu witte of transparante voorstrijk nodig heeft, voor binnen of buiten, 

verrol- of verspuitbaar, u vindt het bij Van Buuren Verf. Bijvoorbeeld voor 

versteviging van zanderige ondergronden, of isolerend tegen roet- en 

watervlekken. We brengen een grote hoeveelheid expertise en ervaring 

samen onder één merknaam: Van Buuren Verf.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze voorstrijk- en fixeermiddelen vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

VOORSTRIJK ANTI-SPAT

De Van Buuren Voorstrijk Anti-Spat is een 
uniek product. De voorstrijk is door zijn 

gelvorm makkelijk aan te brengen zonder 
te spatten. Het biedt goede hechting op 

zeer gladde ondergronden. 

VOORSTRIJK DEKKEND

De Van Buuren Voorstrijk Dekkend is de 
ideale voorstrijk voor het verstevigen van 
iedere ondergrond. Met deze voorstrijk 

bespaart u een arbeidsgang. De voorstrijk 
is zeer goed verrol- en verspuitbaar.

VOORSTRIJK ISOLEER

De Van Buuren Voorstrijk Isoleer geeft de best 
mogelijke isolering tegen nicotine-, roet-, water, 
teer- en bitumenvlekken. Een groot voordeel 

is dat deze voorstrijk eenvoudig over te 
schilderen is met alle Van Buuren muurverven.

De basis voor

PERFECTIE



MUURVERVEN    

Met Van Buuren Verf bent u voorzien van exclusieve muurverven 

voor binnen en buiten. Van extreem mat tot hoogglans. Bijzonder is 

onze Van Buuren Microtec. De eerste matte reinigbare muurverf van 

Nederland. Professionele schilders kiezen voor Van Buuren Verf, verf 

die hoogwaardig is en blijft.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze muurverven vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

ACRYL MAT

De Van Buuren Acryl Mat is een goed 
dekkende, schrobvaste matte muurverf, 

geschikt voor binnen- en beschermd 
buitenwerk. Toe te passen op vele 

gangbare ondergronden.

TOP MAT

De Van Buuren Top Mat is een hoogwaardige 
en zeer goed dekkende muurverf. De 

muurverf is zeer soepel te verwerken. Door zijn 
extreem lange opentijd, is de verf zeer geschikt 

om grote plafonds baanvrij op te leveren.

LATEX SATIN

De Van Buuren Latex Satin is een helder 
witte en goed dekkende muurverf. De 

muurverf is glad en geeft iedere muur een 
mooie chique zijdeglans. Door zijn gladde 
oppervlak ook goed schoon te houden.

Maak alle muren  

MOOIER



GEVELCOATINGS     

Van Buuren Verf biedt enkele uitstekende gevelcoatings voor diverse

toepassingen. Deze verven zijn uiterst weerbestendig en geschikt voor 

alle denkbare ondergronden. Vuil en water krijgen geen kans door 

deze hoogwaardige coatings. Van Buuren Verf komt voort uit een 

traditie van hoogwaardige verven en lakken.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze gevelcoatings vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

GEVEL SILOXAN

De Van Buuren Gevel Siloxan is een matte 

gevel- en wandverf. Deze gevelcoating heeft 

een hoge waterdampdoorlatendheid en 

blijft lang mooi.

GEVEL CLASSIC

Kies voor hoogwaardige en goed dekkende gevel- 

en wandverf voor buiten met de Van Buuren Gevel 

Classic. Deze gevelcoating is toepasbaar op vele 

ondergronden en bestaat voor 100% uit reinacrylaat. 

Geef uw gevel een 

UPGRADE



VLOERCOATINGS      

Onder het ruime assortiment dat Van Buuren Verf biedt, vallen ook 

enkele sterke vloercoatings. Bijvoorbeeld voor het afwerken van 

garages, voertuighallen, opslagruimtes, balkons of hobbyruimtes. 

Ideaal voor de serieuze schilder die hoogwaardige kwaliteit verwacht 

en wil vertrouwen op een merk dat daaraan voldoet.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze vloercoatings vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

VLOERCOATING

Met de Van Buuren Vloercoating kunt u iedere vloer strak 
afwerken. Deze vloercoating is kras- en slijtvast en mechanisch 

én chemisch belastbaar. Ook is de vloercoating erg 
onderhoudsvriendelijk.

Functioneel en 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 



GLASWEEFSEL EN LIJM       

Glasweefsels en lijmen van Van Buuren Verf garanderen constante 

kwaliteit. Deze veroorzaken géén strepen op de naad – het motief 

loopt naadloos door van baan tot baan. Precies zoals u mag 

verwachten van ons excellente assortiment. Professionele vakschilders 

kiezen daarom voor Van Buuren Verf.

Op deze pagina ziet u een greep uit ons assortiment. Al onze glasweefsels en lijmen vindt u op de website www.vanbuurenverf.nl.

GLASWEEFSEL VB103

De glasweefsel VB103 is een gepigmenteerde 
glasweefsel met een ruitmotief. De VB103 is 

goed te verwerken op de traditionele manier 
maar ook zeer geschikt voor een lijmmachine. 

Daarnaast scheurt hij niet op de hoeken en 
heeft de glasweefsel een zeer stabiel patroon.

GLASWEEFSELLIJM

Deze transparante Glasweefsellijm is te 
gebruiken bij de verlijming van glasweefsel, 
glasvlies en vliesbehang. De lijm is zeer sterk, 

droogt transparant op en levert daardoor 
een prachtig resultaat. Deze Glasweefsellijm 

kan verdund worden met water.

GLASWEEFSEL VB311

De glasweefsel VB311 is hét alternatief voor 
stucwerk. Door zijn gladde oppervlakte doet 

het glasweefsel denken aan een strakke, 
gestucte muur. Muren met glasweefsel zijn 
beter bestand tegen schade dan normaal 

stucwerk.

Kies voor

STRAKKE WANDEN
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