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OVER DSL COATINGS

DSL Coatings is exclusief distributeur van diverse merken verven, 
lakken en pleisters. Schilders, stukadoors en consumenten 
profiteren hierdoor van een breed assortiment producten. We laten 
ze produceren bij door ons geselecteerde fabrikanten of het zijn 
producten die uitsluitend door ons geïmporteerd worden. Distributeur 
én dienstverlener, daarin merkt u bij ons het verschil. Wij denken 
graag met u mee.

De dienstverlening van DSL Coatings kenmerkt zich door vier 
kernwaarden: betrouwbaar, duidelijk, passie en vernieuwend.
- Betrouwbaar, omdat wij betrokken zijn met onze relaties.
- Duidelijk, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.
- Passie, voor het vak én onze relaties.
- Vernieuwend, want DSL Coatings loopt voorop in de markt. 

Exclusieve verven,

LAKKEN EN PLEISTERS



VAN BUUREN VERF 

Van Buuren Verf levert eersteklas verven en lakken voor de vakschilder. 
Moderne verf met gevoel voor traditie. In samenwerking met verschillende 
fabrikanten 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.

Vertrouwd en 

VEELZIJDIG
ACRYL MAT

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

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

gangbare ondergronden.

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

hoogglans en is daarnaast goed 
huidvetbestendig. Ook  is de lak 

makkelijk reinigbaar.

NV HOOGGLANS

Een unieke lak die niet vergeeld, dat is de 
Van Buuren NV Hoogglans. De lak is kras- en 

slijtvast en heeft een hoge dekkracht. 
De lak is sterk en is ideaal voor schepen.



CONTI COATINGS

Conti Coatings levert een sterke lijn coatings, lakken en 
afwerkingsmateriaal. Conti Coatings is een Duitse verffabrikant die gebruik 
maakt van speciale Nederlandse recepturen, waarvan de oorsprong 
ligt bij de oude De Graaff en Baas Verffabriek. Duitse kwaliteit in een 
Nederlands jasje. Groothandels en verfwinkels zijn hiermee voorzien van 
een compleet assortiment producten voor de schilder en de consument.

Duitse kwaliteit in een

NEDERLANDS JASJE
UNIVERSEEL PUA

De Conti Coatings Universeel PUA is 
een allround coating die zowel binnen 
als  buiten gebruikt kan worden. Deze 

zijdematte acrylaat is ideaal voor  
betonbescherming.

CONTIPUR SATIN 
KLARLACK

De ContiPur Satin Klarlack droogt 
zijdeglanzend op en heeft een zeer 
goed verloop. Deze transparante 

verf is geschikt op hout.

MUURVERF GRABALUX
De Muurverf Grabalux van Conti 

Coatings is de juiste verf voor zowel 
binnen als buiten. Deze muurverf is 

een dubbeldekkende, oplosmiddelvrije 
dispersieverf met een matte glansdraad.



GULLSPACK   

Gullspack levert dunpleisters voor stukadoors. Alle Gullspack producten 
zijn kalk-, oplosmiddel- en stralingsvrij en zijn gebaseerd op hoogwaardig 
dolomietmortel. Plamuren die een stevige basis vormen voor het behang- 
en sausklaar afwerken van muren en plafonds, zowel binnen als buiten. 
Een ruwe muur strak maken was nog nooit zo makkelijk.

GULLSPACK FS
De Gullspack FS is een gebruiksklare, 

lichte dispersie plamuur. Gebruik de FS 
voor gedeeltelijk en/of klein uitvlakwerk 

van gevels in een laag tot maximaal 
10 mm. 

Slimme stukadoors kiezen voor

GULLSPACK
WANDPLEISTER

Een gebruiksklare, kalkvrije dunpleister 
die breed wordt ingezet op wanden 

en plafonds binnen. De Wandpleister 
is geschikt voor het afpleisteren van 

diverse materialen.

SPUITPLEISTER S
Met deze witte spuitpleister bent u 

verzekerd van saus- en/of behangklare 
muren en plafonds, met laagdikten tot 
wel 3 millimeter. De Gullspack S heeft 

een zeer goed dekkend vermogen.



SCHILL    

Schill levert diverse verven en lakken tegen een aantrekkelijke prijs. 
Professionele kwaliteit voor de consument. Verfwinkels profiteren hiermee 
van een aantrekkelijk product in hun assortiment. Schill levert zowel 
dispersieverven als diverse kunstharslakken. De matte en zijdeglans 
dispersieverven zijn goed afwasbaar.

Professionele verf & lak 

VOOR DE CONSUMENT
FASSADENFARBE

De Fassadenfarbe zorgt gegarandeerd 
voor een perfecte afwerking van al uw 

geveloppervlakten. Deze hoogwaardige 
dispersie buitenverf is uiterst weersbestendig 

en heeft een perfect dekkend vermogen. 

SUPER HOOGGLANS
Met de Super Hoogglans van Schill bent 
u voorzien van een hoogglans afwerklak 

voor ondergronden die reeds zijn 
voorbehandeld. Met deze aflak zorgt 

u voor een volle, hoge glans.

SUPER ALLGRUND
Deze veelzijdige universele hechtprimer 

is makkelijk te verwerken op diverse 
ondergronden, zoals hout, ijzer, staal, 

zink, aluminium, koper en harde 
kunststoffen. 



Kwaliteitsverf 

MET UW EIGEN IDENTITEIT

PRIVATE LABEL   

Wilt u kwaliteitsverven verkopen met uw eigen identiteit? Dat kan via 
ons private label. Daarmee krijgen de producten een geheel eigen 
uitstraling, die bij u past. Kies zelf welke soorten verf u wilt verkopen en 
stel zo uw eigen assortiment samen. We denken graag met u mee over 
de mogelijkheden. Het is mogelijk om specifieke verf te ontwikkelen die 
volledig aansluit op uw wensen. In dit proces voorzien we u graag van 
advies om zo tot de beste producten te komen waar uw klanten graag 
mee schilderen.



Keuze uit een

MILJOEN KLEUREN

VERFMENGSYSTEEM    

DSL Coatings levert meerdere merken en mogelijkheden voor verven en 
lakken. Veel van deze verven en lakken moeten nog op kleur worden gemaakt. 
Daarom heeft DSL Coatings een eigen kleurenmengsysteem ontwikkeld. Wij 
doen dit in eigen beheer en zijn daarom onafhankelijk van een producent of 
leverancier. Zo kunnen wij direct reageren zodra er nieuwe kleurenwaaiers op 
de markt worden gebracht.  Met dit kleurmengsysteem heeft u de keuze uit 
ruim een miljoen kleuren. Zo kunnen we elk specifiek kleurenpalet uitwerken 
in alle standaard lakken en muurverven. 

De producten die met ons kleurmengsysteem op kleur zijn gebracht, hebben 
briljante kleuren, een duidelijke kleurdefinitie, zijn weer- en lichtbestendig en 
hebben een hoog dekkend vermogen.
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