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De COLOURS FOR LIFE-lijn omvat een kleurenspectrum van 
prach� ge, authen� eke � nten die een natuurlijke woonomge-
ving creëren in uw huis. De ongeveer 800 sprankelende kleu-
ren zijn stuk voor stuk kleurecht. De milieuvriendelijke verven 
en lakken zorgen voor een gezond binnenklimaat en maken 
deel uit van een bewuste levenss� jl. Dankzij de speciale, eco-
logische formule en zuiver minerale pigmenten worden de 
beste resultaten bereikt bij zowel lichte als donkere kleuren.
De natuurlijke � nten laten ruimtes met de meest gevarieerde 
lich� nval op een indrukwekkende manier opleven. De heldere 
kleuren zijn geschikt voor zowel binnen als buiten.
De COLOURS FOR LIFE kleuren kunnen worden gemaakt met 
de kleurmengmachine. U kunt de gewenste kleur� nt vinden 
in de kleurenwaaier met echte stalen, die uw plaatselijke dea-
ler beschikbaar hee� , of op de website: www.auro.nl. Vanuit 
daar gaat u eenvoudig van het productoverzicht naar de CO-
LOURS FOR LIFE kleurkiezer, die de kleuren in verschillende 
leefruimtes weergee� . 

AURO Pfl anzenchemie AG
AURO is de baanbrekende onderne-
ming op het gebied van consequent 
ecologische verven, houtverzor-
gings- en schoonmaakproducten. 
Het bedrijf hee�  bij de produc� e van 
verven, lakken, houtbeitsen, oliën, 
wasproducten en reinigings- en on-
derhoudsproducten al� jd bewust 
gekozen voor natuurlijke materialen, 
gewonnen uit planten en minerale 
bronnen. De s� jlvolle kleuren heb-
ben een bijzonder authen� ek en 
harmonieus eff ect dankzij de milieuv-
riendelijke formule. Het voortbren-
gen van hoogwaardige, natuurlijke 
verfproducten met hoge kwaliteitsei-
sen is een uniek concept. 

Fotocredits: AURO AG

COLOURS FOR LIFE - kleursysteem
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Gevelverf

Ecolith Binnen, nr. 584

Ecolith Buiten, nr. 594

Dekkende Zijdeglanslak, nr. 517

Dekkende Glanslak, nr. 516

Leemverf, nr. 535

Muurverf, nr. 555

Verkoopeenheid |
Verbruik

1l | 2,5l | 10l

1l/ ≈ 9m²

1l | 2,5l | 10l

1l/ ≈ 9m²

1l | 5l | 10l

1l/ ≈ 16m²

Verkoopeenheid |
Verbruik

0,375l | 0,75l | 2,5l |10l

1l/ ≈ 12,5m²

0,375l | 0,75l | 2,5l |10l

1l/ ≈ 12,5m²

Verkoopeenheid |
Verbruik

5l | 12,5l

1l ≈ 16m²
„Veilig voor speelgoed”, DIN EN 71 deel 3

Speeksel- en zweetvast, DIN 53160

Verf voor binnen en buiten

Deze professionele verf is een hoogwaardige 
minerale muurverf, verkrijgbaar in 134 aan-
trekkelijke kleuren en bovendien erg zuinig in 
gebruik. Het is een uiterst elas� sche, slijtvaste 
verf die op alle gangbare oppervlakken gebru-
ikt kan worden. Jarenlang onderzoek naar na-
tuurlijke ingrediënten, in combina� e met de 
buitengewone eigenschappen van grafeen, 
maken dit een product van topklasse.

Binnenmuurverf

*134 kleuren

*134 kleuren

De zijdeglanslakken voor binnen- en buiten-
gebruik zijn kleurecht, duurzaam en ecolo-
gisch. De unieke formule en keuze van kleur-
pigmenten komen overeen met een moderne 
s� jl van bewust leven. De zijdeglans� nten 
zijn op waterbasis en geschikt voor houten 
en metalen ondergronden. Met de hoogste 
classifi ca� e (klasse 1) voor schrobvastheid en 
dekkend vermogen, volgens DIN EN 13300, 
is een uitstekende productkwaliteit gegaran-
deerd. 

Deze oplosmiddelvrije glanslak is geschikt 
voor het schilderen van hout, metaal en 
houtmaterialen voor binnen- en buitenge-
bruik. Net als bij de zijdeglanslak bereiken 
de authen� eke kleuren van de glanslak ook 
de hoogste waarden voor schrobvastheid en 
dekkend vermogen volgens DIN EN 13300, 
en dus een uitstekende kwaliteit.

De unieke, ecologische formule van deze mu-
urverf en het consequente gebruik van pure 
minerale pigmenten zorgen voor authen� eke 
kleuren en een perfect resultaat. De kleuren 
geven woonruimtes een zeer pre�  ge sfeer. 
Deze kleurrijke interieurverven zijn slijtvast, 
eenvoudig aan te brengen, bestand tegen 
druppen en spa� en en geschikt voor elke on-
dergrond.

Leemverven zijn kleurecht en emissiearm. 
Dankzij de natuurlijke ingrediënten hee�  
deze verf een posi� ef eff ect in huis en draagt 
het bij aan een gezonde leefomgeving. Met 
een maximaal ademend vermogen houdt 
leemverf de luchtvoch� gheid in de ruimte 
op peil. Deze binnenmuurverf kan worden 
aangebracht op minerale en organische on-
dergronden. 

Deze professionele verf is een hoogwaardi-
ge minerale gevelverf met een zeer goede 
hech� ng op minerale ondergronden, oude 
verfl agen en pleisterwerk. De verf is verkrij-
gbaar in 134 kleuren, hee�  een uitstekende 
dekking, is gemakkelijk aan te brengen en is 
bovendien erg zuinig in gebruik. Jarenlang 
onderzoek naar natuurlijke ingrediënten sa-
men met de buitengewone eigenschappen 
van grafeen maken dit een product van top-
klasse.


