
BOSS paints buitenverven.  
Esthetisch en duurzaam.

Kwaliteit  
kent geen tijd

Onmisbaar productnieuws 
voor de verf- en decoratiewinkel

Dag verf- en decoratiehandelaar

 

Innoverende kwaliteitsproducten overtuigen je klant van jouw expertise. Daarom bundelen wij voortaan 

al het onmisbare BOSS paints-productnieuws. Tweemaal per jaar krijg je een overzichtelijk folderpakket 

zoals dit: BOSSinfo. Daarin vind je alle cruciale info over nieuwe verven, verbeterde lakformules, 

innoverend toebehoren, ... Kortom, alle tools om uit te pakken met je knowhow.

BOSSinfo voor productnieuws – BOSS ZINE, je magazine

BOSSinfo is dus je nieuwe infokanaal voor productnieuws. Het magazine voor de schilder-vakman dat je 

tot nu kende als BOSSinfo herdopen we tot BOSS ZINE. Beide namen dekken zo beter de lading. In BOSS 

ZINE krijg je naar goede gewoonte diepgravende artikels, inspirerende realisaties en verrassende project-

en. De eerste editie van dit vernieuwde magazine voor de vakman ontvang je eind april.

Wat vind je in dit BOSSinfo-pakket?

• Overzichtsfolder ‘Verven en lakken voor buiten’, inclusief kwaliteitsgarantie

  Ga met de juiste kwaliteitsproducten aan de slag. Mooi resultaat gegarandeerd! 

• Inspiratiefolder ‘Verven en lakken voor buiten’

  Overtuig je klant met prachtige beelden, zodat hij wegdroomt van het resultaat. 

• Promotiekrant Bossflash

  Profiteer van onze kortingsactie op uitstekend verftoebehoren.  

Jan Saelemaekers

Commercieel Directeur BOSS paints

“Verleid je klant met de nieuwe 
buitenlakken Matineau en Excellent Satin”

Meer info?
• Bel onze commerciële binnendienst op 056 73 83 33.

• Neem contact op met je vertegenwoordiger. 

• Surf naar www.bossvip.be voor meer info en alle technische fiches. 

Bestellen?
• Mail naar order@boss.be.

• Bel onze commerciële binnendienst op 056 73 83 33.

• Surf naar www.bossvip.be. 

BOSSinfoInfo & Bestellen

Schilderwerken Poissonnier, BOSS paints schilder sedert 1948



Bestel nu het overzichtelijke presentatiepaneel 
van ons gamma buitenverven en -lakken met het 
ingesloten bestelformulier. 

Je gidst je klant in een handomdraai naar de juiste producten.

Matineau en Excellent Satin zetten de trend en 
halen klanten binnen

De matte uitstraling van Matineau is uniek! Meteen een prima 

argument om je klant te overtuigen. Want geen enkele lakverf 

matcht beter met de hedendaagse uitstraling van matte gevelverf. 

Zo combineert Matineau prachtig met Sublimat, en met de 

kaleiverven Calime en Pastime. Bovendien camoufleert de matte 

look oneffenheden. Ze is dus perfect om verouderd schrijnwerk 

op te frissen. Maar ook strak staat chic. Met Excellent Satin krijgt je 

klant een topafwerking. Deze solventgedragen lak garandeert het 

gladste resultaat en is prima verwerkbaar. Bovendien combineert dit 

paradepaardje alle voordelen van de BOSS paints-lakverven met dat 

ultrastrakke uitzicht. Topklasse!

Maak het verschil met Belgische topproducten en 
krijg tien jaar garantie!

BOSS paints heeft voor elke buitenuitdaging een probleemoplossend 

verfsysteem, met tien jaar garantie op de gevelverf! Wij verzamelden 

ons kwalitatief hoogstaande buitengamma in één heldere 

overzichtsfolder: alle buitenmuurverven én alle lakken voor ramen en 

deuren – inclusief de nieuwe aanwinsten Matineau en Excellent Satin. 

Zo kiest je klant in een handomdraai het juiste product – ook voor 

een moeilijke ondergrond. Stemt hij vlot de kleur en de glansgraad 

van zijn afwerkingslak af op zijn muurverf. Mooi! En krijgt hij een strak 

eindresultaat dat lang meegaat. Hoe hij zijn tien jaar garantie op 

gevelverf verzilvert? Hij nodigt onze technisch adviseur uit voor een 

werfanalyse. Volgt strikt zijn ‘technisch advies met garantie’-rapport. 

En .... is voor tien jaar gerust. 

BOSS paints-verven  
en -lakken voor buiten

•  Lees meer in de ingesloten 
folder ‘Verven en lakken voor 
buiten’. 

•  Surf naar www.bossvip.be.  
Je vindt er alle technische fiches 
van onze producten en 
je blijft op de hoogte van de  
nieuwigheden.

ga
rantie

buitenmuurverven

Overtuig je klant 
met een helder 

presentatiepaneel

Reken op BOSS 
paints voor verf én  
toebehoren  Hybride Mat PU overstijgt Twins PU 

Hybride Mat PU overtreft de Twins PU-lak op alle belangrijke 

eigenschappen: vloei, dekkracht en krasvastheid. Geen wonder dat 

schilders massaal overschakelen! Daarom schrappen wij Twins PU-lak 

binnenkort uit ons gamma. Vanaf 1 februari koop je het alleen nog tot 

einde voorraad. Twins Extra blijft wel beschikbaar.

 BOSS paints-houtveredelingsproducten nu ook in 
MY-MX-kleuren

De Inspired by Nature-kleurencollectie bevat al heel wat trendy tinten 

voor de BOSS paints-houtveredelingsproducten: Woodair, Woodacryl, 

Tuinolie, Cederolie, Woodlook en Houtbeits. Maar vanaf nu kleur je deze 

producten ook in de favoriete RAL-, NCS S-, BOSS Colour Key- of We are 

colour-kleuren van je klant. Eindeloos veel mogelijkheden.

 Aqua Multi beschermt hout tegen schimmels en 
insecten

Geef schimmel geen kans. Behandel nieuw of aangetast hout voortaan 

met Aqua Multi vóór je een houtveredelingsproduct aanbrengt. 

Deze gloednieuwe, watergedragen topper beschermt efficiënt tegen 

schimmels en insecten. Bovendien gebruik je het zowel binnen als 

buiten, en breng je het gemakkelijk aan met een kwast. 

 RAL 9010: standaardkleur of MY-MX?

De veelgebruikte RAL9010-kleur is de enige die  

je ofwel als standaardtint ofwel als MY-MX-kleur 

koopt. Geen probleem, tenzij je verf moet 

bijkopen. Want dan is het belangrijk dat je 

dezelfde soort krijgt. Controleer dus goed en 

voorkom zo lichte kleurverschillen. Wacht  

ook niet tot alle verf op is, zodat je de  

nieuwe kunt mengen met de oude. 

Nieuwsflash       heet van de naald

• Voor meer productinfo, raadpleeg de technische fiches op www.BOSSvip.be.

Bouw op jouw vertrouwenspartner

Ga voor zekerheid en kwaliteit. Neem een verfpartner in 

de arm met een compleet aanbod: BOSS paints. Je krijgt 

uitstekende verfproducten uit eigen huis en kwalitatief 

hoogstaand toebehoren van toppartners. Bovendien 

werk je vlot en snel, want je staat er nooit alleen voor. 

Jouw persoonlijke vertegenwoordiger en onze technische 

adviseurs staan altijd voor je klaar. 

Voortaan ook ladders en steigers van 
topmerk Altrex

Altrex is de nieuwe vaste BOSS paints-partner voor 

uiterst gebruiksvriendelijke ladders en steigers. Deze 

Nederlandse topproducent is marktleider in België. 

Kwaliteit komt er op de eerste plaats, net als veiligheid, 

continue innovatie en klinkende garanties. Bovendien 

staat bij Altrex, net als bij BOSS paints, partnerschap en 

betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Zo krijg je bij elke 

ladder of stelling een officieel keuringsbewijs. Je bent dus 

altijd in orde. 

Ontdek het uitgebreide gamma van  

Altrex-ladders en steigers

Neem contact op met je vertegenwoordiger 

of raadpleeg www.BOSSvip.be. Of vraag de 

prijslijst aan onze commerciële binnendienst 

of je vertegenwoordiger. 
 

PS. Doe je voordeel met de lanceringskorting 

in de ingesloten Altrex-promofolder.

RAL 9010

Populaire modellen direct leverbaar 

In België hebben maar twee bedrijven het AQD- of Altrex Quality Dealer-label. BOSS paints is er een van en daar zijn wij trots op. Bij ons bestel je 

het volledige Altrex-gamma van ladders en stellingen. Bovendien hebben wij altijd een selectie veelgevraagde producten op voorraad, zodat jij die 

binnen 24 uur ontvangt. In onze depots voor de vakman neem je een aantal ladders en stellingen zelfs meteen mee. 


