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Flamant, dat is klassiek met een twist. Al meer dan 30 jaar
creëren we een decoratief universum in een onnavolgbare
stijl, van meubilair tot muurverf. In dialoog met het verleden,
verbonden met het heden en met de blik resoluut gericht op
de toekomst.
Sinds 2007 bestaat het kleurenpalet van Flamant by Tollens
uit een waaier van natuurlijke en authentieke tinten die het
universum van het Belgische merk schetsen, een geslaagd
huwelijk van discrete luxe en intieme charme.
De kleurenkaart van Flamant by Tollens wordt elk jaar
opgefrist. Ze bestaat uit maar liefst 128 kleuren, met in 2021
vijf nieuwe tinten, een camaieu van warme en opwekkende
kleuren, die hun oorsprong vinden in de natuur.
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5 nieuwe kleuren

& een camaieu van minerale tinten

—

Als een palet van terracottatinten, werden de vijf nieuwe
Flamant by Tollens-tinten geïnspireerd door rotsgebergten,
canyons en woestijnzand.
Deze aardetinten roepen een gevoel van weidsheid op en
creëren een ruw en herbronnend universum bij jou thuis,
een omgeving die aanspoort om back to basics te gaan.

“

Door het bizarre jaar dat we achter de rug hebben inclusief lockdowns - dromen we van een thuis waar we lekker
in kunnen cocoonen, een oase van welzijn, die ook ons dagelijks
leven makkelijker maakt. We zijn allemaal gevoeliger geworden
voor een intieme en warme sfeer, met texturen die tegelijk
fluweelzacht en zinnenstrelend zijn. De nieuwe Flamant by
Tollens-tinten vertellen een geruststellend verhaal van aard-verven, dat leidt langs terracotta's, okers en Terra di Siena.
Martine Groetaers, styliste bij Flamant
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”

Alizé
—
Deze zachte champagnetint is
een discrete, elegante en verfijnde
muurverf die tederheid en rust
oproept, ingegeven door een zacht
briesje, zoals de passaat.
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Dulce
—
In het assortiment van de natuurlijke
pigmenten voegt dit lichtroze beige
een lichtende en vrouwelijke dimensie
toe. Dulce is een tijdloze, blijvende tint
die je adem wegneemt.
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Dakar
—
Dakar - een perfecte combinatie van oud
oker en camel ardent - roept de sfeer
van de Sahara op, met haar betoverende
luchtspiegelingen... Een zonnetint die
warmte en gelukzaligheid uitstraalt.
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Terra
Di Siena
—

“

Onze inspiratie halen we uit brute en
natuurlijke rijkdommen zoals keramiek,
artisanaal aardewerk, teenwilg, hennep,
rotan, gedroogde bloemen, gerecycleerd
hout, onbewerkt hout, gepatineerde
meubels enz...

Terra di Siena neemt je mee naar het land
van de ondergaande zon. Deze rode kleur
uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied roept, net als zongebakken aarde,
een sfeer op van warmte en overvloed.

”

Martine Groetaers,
styliste bij Flamant
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Atlas
—
Atlas is geïnspireerd op de aardetinten
van de gelijknamige bergketen.
De verf geeft muren een gloed die
alleen nomaden kennen.
12

13

De sfeer van Flamant,
de kwaliteit van Tollens
—
De technische kwaliteit van de Tollens-verven en
de art de vivre van Flamant leverden al 128 kleuren
op. Sommige klassiek, andere gewaagd, maar stuk
voor stuk tijdloos.
De Tollens-verven, die geroemd worden om
hun hoogwaardig geformuleerde pigmenten,
beantwoorden perfect aan de esthetische eisen
van de Flamant-kleuren.
Alle kleuren van het palet Flamant by Tollens zijn
verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen:

Wall Matt
— Deze verfsoort is uiterst mat, waardoor de essentie van elke zorgvuldig
door de Flamant-stylisten gecreëerde kleur optimaal tot uiting komt
— Een sterk dekkende matte verf die elke leefruimte karakter geeft
— Uitstekende kwaliteit en gemakkelijk aan te brengen
— Milieuvriendelijk dankzij Air Care®-technologie en het Europese Ecolabel
— Vanaf € 78 incl. btw per pot van 2,5 liter

Lack Matt
— Een licht fluweelachtige, zeer slijtvaste en vervuilingswerende matte lak
— Ideaal voor leefruimten met veel komen en gaan
— Langdurig en perfect resultaat voor muren en houtwerk
(plinten, deuren ...)
— Vanaf € 43,50 incl. btw per pot van 1 liter

Wall & Wood Satin
— Verf met satijnglans, ideaal voor muren en houtwerk in keukens
en badkamers
— Hoge slijtvastheid die de traditionele lakverven benadert, voor
een gegarandeerd duurzaam resultaat, zelfs in de meest gebruikte
ruimten of buitenshuis
— Vanaf € 37,50 incl. btw per pot van 1 liter
Flamant biedt ook Wall Primer aan, een grondverf (onderlaag) voor
de best mogelijke afwerking, vanaf € 64 incl. btw per pot van 2,5 liter.
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Vervuilingswerende
verven
dankzij de Tollens
Air Care®-technologie
90% van onze tijd brengen we binnenskamers door, en dat is nog
zonder de lockdowns gerekend die we in 2020 voor de kiezen kregen.
Toch is de kwaliteit van de lucht die we inademen niet altijd goed:
binnenlucht kan gemiddeld 10 keer meer vervuild zijn dan buitenlucht.
Als verantwoord ondernemer heeft Tollens een vervuilingswerende
functie ontwikkeld, die geïntegreerd is in de drie verfsoorten uit
het Flamant-assortiment (Wall Matt, Lack Matt en Wall & Wood Satin):
de Air Care®-technologie.
Dit actieve hars zuivert de binnenlucht door de belangrijkste
verontreinigende stoffen in de lucht te absorberen en om te zetten
in onschadelijke moleculen.
Vanaf het moment van aanbrengen duurt deze werking 7 tot 20 jaar,
afhankelijk van de mate van verontreiniging. De luchtreinigende
werking gaat onafgebroken door gedurende de hele levensduur van
de verf, zodat bescherming en comfort wordt geboden aan iedereen
die deze verf kiest voor zijn of haar interieur.
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WWW.FLAMANT.COM

