BLACK VENEER
PAINT COLLECTION
De wedergeboorte van smaakvolle en
rijkgevulde tekening in donkere hout
fineren betovert opnieuw de interieurs
van vandaag de dag vol overgave.
Rokerig en oliezwart met een schittering
van goudbruin zijn de kleuren van de
houtsoorten Ziricote en Louro Preto. De geur
van Imbuia dringt karakteristiek kruidig je
neus binnen net zoals de meer subtiele
milde Eucalyptus. De vele combinaties
van donkere houtsoorten, verfstreken en
pigmenten inspireren tot een authentieke
en met zorg geselecteerde collectie Black
Veneer Paint van de hand van designer
Carina Riezebos.

KLEUREN BESTELLEN?
Ga naar www.labpaint.com,
kies een product en noteer de
kleurnaam in de notitie.

Wijkerstraatweg 211
1951 EE Velsen Noord
T 06 11384313
c.riezebos@me.com
www.carinariezebos.com
criezebos
carina.glass.art_direction
carinariezebos

LAB PAINT

LAB PAINT is een ecologische en
duurzame verflijn, ontwikkeld en gepro
duceerd in Nederland. LAB PAINT is een
hoogwaardig verflabel en bestaat uit een
volledig assortiment aan verfsoorten voor
binnen en buiten. Inclusief DIY coatings
voor badkamers, vloeren, wanden en
diverse specials.

LAB PAINT FOUNDATION

Circa 2 miljard mensen hebben geen
directe toegang tot schoon drinkwater.
Sommigen moeten lange wandelingen
maken om bij schoon drinkwater te komen
en anderen drinken ongefilterd water
uit rivieren of meren. Dit gebrek leidt tot
verspreiding van ernstige (en vaak dode
lijke) ziektes. Wereldwijd overlijden er
dagelijks veel mensen aan de gevolgen
van onbetrouwbaar drinkwater en slechte
riolering, waaronder per dag meer dan
1000 kinderen.
De LAB PAINT FOUNDATION realiseert
samen met partners ter plaatse water
installaties op locaties waar dit het hardst
nodig is. Ons doel is om schoon drinkwater
voor duizenden mensen bereikbaar te
maken. Zo kunnen we levens redden,
nu en in de toekomst.
Zie voor meer informatie:
labpaintfoundation.com

5 FOR 1

Met elke 5 liter verkochte LAB PAINT
kunnen wij 1 persoon op duurzame
wijze voorzien van zuiver drinkwater.
Zo draagt iedere aankoop van een blik
LAB PAINT bij aan een mooiere wereld: bij
je thuis de verf, waar het nodig is schoon
drinkwater. Een eerlijke deal!
Naast schoon drinkwater streven we
naar waterbehoud. Om dit te garanderen
investeren we in trainingen en zorgen we
dat het onderhoud en de vervanging van de
waterinstallaties wordt gegarandeerd
via lokale watermanagement comités. Door
waterconservering toe te voegen aan onze
aanpak wordt een maximaal duurzaam
resultaat behaald.

CARINA Imbuia black

CARINA Amazakoué grey

CARINA Eucalytus purple

CARINA Ipé black

CARINA Imbuia omber

CARINA Amazakoué light grey

CARINA Eucalytus marron brown

CARINA Ipé white

CARINA Bog oak grey taupe

CARINA Amara dark grey

CARINA Eucalytus brown

CARINA Oak Black white

CARINA Bog oak dark taupe

CARINA Amara grey

CARINA Eucalytus white
CARINA Oak Black grey

CARINA Yaya drab

CARINA Louro preto red brown

CARINA Ziricote black

CARINA Yaya nero bone

CARINA Yaya muddrab

CARINA Louro preto red

CARINA Ziricote white

CARINA Yaya nero white

