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LET OP Wij leveren elke redelijke inspanning om te zorgen voor een nauwkeurige vertegenwoordiging van onze kleuren in deze brochure. Echter is het, als gevolg van 
beperkingen in printapparatuur, mogelijk dat kleuren niet volledig representatief zijn. Gebruik één van onze proefpotten om in situ te testen en zo de ware kleurdiepte te 

ontdekken en zelf de lichte verandering van onze pigmenten tussen licht en schaduw te zien. De volledige algemene voorwaarden kun je vinden op farrow-ball.com. 

https://farrow-ball.com
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Maak kennis met 
Modern Emulsion 

Het zijn de details in onze formule die ons deze high 
performance finish geven. Ons team van vakkundige 

chemici hebben Modern Emulsion ontwikkeld met een 
reeks voordelen zodat het bestand is tegen het dagelijks 

leven thuis. 

Afwasbaar en schrobvast 
Verwijder eenvoudig vlekken, maar niet de verf 

Supersterk 
Gemaakt met hoogwaardige mineralen en 

sterke bindmiddelen voor krasbestendigheid 

Schimmelwerend 
Houdt keukens en badkamers schoon en fris 

Makkelijk aan te brengen 
Een vloeiende verf voor een egale kleur op uw muur 

Eco vriendelijk en kindveilig 
Een watergedragen basis met een laag VOS-gehalte 

en grondig getest op veiligheid 

Voorgesteld schema: 

All White Lime White Of-Black 
No.2005 No.1 No.57 



   

  
  

 
 

 
 

“We maken het moeilijk voor vlekken om in de verf 
te trekken door hecht vernette moleculen te gebruiken 
die fungeren als een regenjas. Ze binden samen om een 
glad oppervlak te creëren zodat spetters er makkelijk 
vanaf glijden.” - Gareth Hayfield, 

Hoofd Onderzoek en Technische Ontwikkeling 

Voorgesteld schema: 

Ammonite Purbeck Stone Cornforth White 
No.274 No.275 No.228 



Muur: Oval Room Blue No.85 Modern Emulsion, Houtwerk: Strong White No.2001 Estate Eggshell 



 
 

 
 

  

 
 
 

   

“We voegen een ingrediënt met speciale 
eigenschappen toe om het verfoppervlak te 
beschermen tegen schimmel, meeldauw en gist. 
Dit maakt het uitermate geschikt voor keukens, 
badkamers of elke andere ruimte in 
de woning” - Gareth Hayfield, 

Hoofd Onderzoek en Technische Ontwikkeling 

Voorgesteld schema: 

Strong White Dove Tale Down Pipe 
No.2001 No.267 No.26 



Muren: Stifkey Blue No.281 Modern Emulsion, Houtwerk: Shaded White No.201 Estate Eggshell 



 
 

 
 
 

   

“We voegen in onze verf extra veel rijke pigmenten, 
mineralen en hars om zo een egale finish en volle 
kleurdiepte te creeren.” - Gareth Hayfield, 

Hoofd Onderzoek en Technische Ontwikkeling 

Voorgesteld schema: 

Wevet Lulworth Blue Blazer 
No.273 No.89 No.212 



 
 
 

  

 Muren: Bone No.15 en India Yellow No.66 Modern Emulsion Muren: Bone No.15 en Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion 

Muren: Bone No.15 en Inchyra Blue No.289 Modern Emulsion 

Probeer Colour Consultancy 
Geïnspireerd om je woning tot leven te brengen met Modern Emulsion maar 
weet je niet echt waar je moet beginnen? Van probleemoplossing voor lastige 

ruimtes tot het kiezen van een kleurenpalet dat werkt voor jouw woning, onze 
vakkundige Colour Consultants staan klaar om je te helpen via colour 

consults bij u thuis of online. 

Voor meer informatie over onze op maat gemaakte service, of om een sessie te boeken:

 Ga naar farrow-ball.com/colour-consultancy 
Bel ons op +44 (0)1202 876141 

Bezoek een showroom bij jou in de buurt 

https://farrow-ball.com/colour-consultancy
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