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ONDEK FARROW & BALL
Neem een kijkje in de wereld van rijk gepigmenteerde verven,
karakteristieke finishes en handgemaakt behang...
Het begon allemaal na de Tweede Wereldoorlog in 1946 met plaatselijke
pioniers John Farrow en Richard Ball. Farrow was scheikundige van beroep en
werkte voor Agnew Paints in Ierland en Ball was een ingenieur die de oorlog als
krijgsgevangene had doorgebracht. Zij ontmoetten elkaar in Dorset, Engeland
en deelden een passie voor het creëren van rijk gepigmenteerde verfproducten
aan de hand van traditionele formuleringen.
Onze oprichters waren baanbrekend in het selecteren van uitsluitend de beste
ingrediënten. In ons laboratorium begonnen wij tegen die tijd ook geavanceerde
technologieën te gebruiken om de buitengewone kleur en prestatie van onze
verf- en behangproducten te testen. En in 2010 besloten wij om ons assortiment
geheel watergedragen, en dus milieuvriendelijk, te maken.
Tegenwoordig ligt deze pioniersgeest ten grondslag aan alles wat wij doen.

E X P E RTS I N K L E U R
Wij helpen u een schitterend interieur te creëren
Wij besteden veel zorg en aandacht aan ons speciaal samengestelde kleurenpalet
en onze comfortabele neutrale kleurengroepen, van het perfectioneren van
iedere tint tot het verzinnen van onze karakteristieke namen. Onze collectie
varieert van subtiele neutrale kleuren tot diepdonkere tinten en is zodanig
ontworpen dat de kleuren die u kiest prachtig alleen, maar ook als onderdeel
van een kleurenschema tot hun recht komen.
Het complexe samenspel van licht en kleur speelt hierbij eveneens een
belangrijke rol. Onze experts kunnen u begeleiden bij het decoreren van al
uw vertrekken - of deze nu op het noorden, westen, oosten of zuiden zijn
geörienteerd, baden in natuurlijk licht of subtiel verlicht worden door lampen.
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EEN EXACTE WETENSCHAP
Wij ontwikkelen duurzame finishes met een schitterende kleurdiepte
Onze verf wordt gemaakt met uitsluitend de beste ingrediënten en hoogwaardige
pigmenten volgens zorgvuldig bewaarde oude formuleringen. Dit geeft onze
kleuren een niet te evenaren dimensie en buitengewoon dekvermogen.
Spreekt de karakteristieke krijtachtige F&B look u aan voor in uw slaapkamer,
heeft u zin om uw keukenkastjes in een duurzame zijdeglans te schilderen
of wilt u uw voordeur een opvallend karakter geven met een hoogglans
uitstraling, onze kleuren zijn verkrijgbaar in een volledige assortiment finishes
voor binnen en buiten.

VA K M E N S E N I N V E R F E N B E H A N G
In Dorset, Engeland op bestelling gemaakt
Onze vakmensen in Dorset zijn toegewijd aan het creëren van verf en behang
en veel van onze medewerkers zijn al generaties lang bij ons in dienst. Ze
combineren ambachtelijke methoden met technologische precisie.
Van de gegraveerde patronen op de blokken die wij gebruiken voor het
bedrukken van ons behang tot de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en
onze strenge testmethoden, onze nauwkeurigheidsnormen, kennis en passie
vormen de basis voor ieder blik Farrow & Ball verf en iedere rol behang.

D E G R E N S V E R L E G G E N D E W E R E L D VA N
FARROW & BALL
Brengt uw muren tot leven, van binnen en buiten
Onze verf- en behangproducten brengen uw woning tot leven door kleur,
lichtspel en tastbare structuur. Door de complexe mix van pigmenten kan
dezelfde kleur er in de ochtendzon helder uitzien, ‘s middags warm lijken
en ‘s avonds een geborgen sfeer geven.
Wij hopen dat wanneer u kennis maakt met Farrow & Ball - bij een
van onze showrooms of een evenement, door middel van een van onze
brochures of via onze online platforms - u net zo enthousiast zult zijn over
onze duurzame kleuren, finishes en designs als wij.

Muren: Joa’s White® No.226 Exterior Masonry, Deur : Brassica® No.271 Exterior Eggshell.

Estate ® Eggshell
Estate® Emulsion
Modern Emulsion

MAAK KENNIS MET ONZE FINISHES
Verkrijgbaar in een volledig assortiment aan hoogwaardige finishes
voor binnen en buiten
Het hoge gehalte aan titaandioxide geeft onze verf zowel een buitengewone
duurzaamheid als een uitstekend dekvermogen. Dit helderwitte pigment
weerkaatst het licht op een schitterende manier en geeft onze kleuren de
dimensie waar Farrow & Ball zo bekend om staat.
Wij waren een van de eerste fabrikanten die een 100% watergedragen
assortiment op de markt brachten. Onze verfproducten zijn geurarm,
milieuvriendelijk en veilig voor gebruik in iedere ruimte van uw woning.
Onze verf is watergedragen dus eenvoudig aan te brengen en droogt
binnen twee uur - reinig kwasten na gebruik in warm zeepsop.

Exterior Eggshell

Full Gloss

Exterior Masonry

Dead Flat

Soft Distemper
Modern Eggshell

O N Z E E S TAT E F I N I S H E S
Geven uw woning de karakteristieke Farrow & Ball look. Ons assortiment
aan Estate finishes varieert van producten met een extreem matte finish tot een
hoogglans afwerking; voor een schitterende diepe kleur.

Estate Emulsion: Onze oorspronkelijke krijtachtige, uitermate matte
finish voor plafonds en muren binnenshuis. Met zorg ontwikkeld voor een
matte afwerking. De 2% glansgraad reageert bijzonder mooi op alle soorten
licht en geeft de verf een uniek, niet te evenaren karakter.
Estate Eggshell: Een zowel elegante als robuuste finish met een 20%
glansgraad, uitermate goed bestand tegen vlekken zoals wijn, koffie en
viltstift. Een subtiele, duurzame finish voor hout en metaal binnenshuis.
Full Gloss: De meest hoogglanzende watergedragen finish op de markt.
Full Gloss heeft een glansgraad van 95% en zorgt voor een opvallend effect.
Geschikt voor houtwerk, muren en metaal zowel binnen- als buitenshuis.
Deze veelzijdige finish is gedurende zes jaar bestand tegen schilferen,
bladderen en verbleken.

Plafond: Wimborne White® No.239 Estate® Emulsion, Muren: Green Smoke® No.47 Estate® Emulsion, Houtwerk: Green Smoke® No.47 Estate® Eggshell.

ONZE MODERN FINISHES
Specifiek ontwikkeld voor intensief gebruikte ruimten. Ons assortiment aan
Modern finishes combineert een buitengewone duurzaamheid met een weergaloze
kleur, geschikt voor gebruik in onder andere badkamers, keukens en hallen.

Modern Emulsion: Een robuuste matte finish, afwasbaar en afneembaar,
met een glansgraad van 7%. Geschikt voor plafonds en muren binnenshuis.
Modern Emulsion is uitermate schrob- en vlekbestendig en heeft een
Klasse 1 schrobweerstand toegekend gekregen.
Modern Eggshell: Het meest slijtvaste product in ons assortiment met
een subtiele glansgraad van 40%. Deze halfglans finish transformeert
keukenkastjes, vloeren en ander intensief gebruikte houten of metalen
oppervlakken bij u thuis.

Muren: Stiffkey Blue® No.281 Modern Emulsion, Kastjes: Stiffkey Blue® No.281 en London Stone® No.6 Modern Eggshell, Vloer : Stiffkey Blue® No.281 Modern Eggshell.

ONZE FINISHES VOOR BUITEN
Onze finishes voor buiten zijn ademend, waterdicht en schimmelbestendig en
zijn specifiek ontwikkeld om uw woning kleur te geven en te beschermen.
Exterior Masonry: Deze klassieke matte verf met een glansgraad van 2% is
door onze chemici ontwikkeld met het oog op een perfecte combinatie van
ademend en waterdichtheid. Het resultaat is een schitterend elegante finish
voor al uw metselwerk. Gedurende een periode van 15 jaar waterdicht en
bestand tegen bladderen, schilferen en verbleken. Dit product draagt de
classificatie Klasse 1 waterdampdoorlaatbaarheid.
Exterior Eggshell: Deze veelzijdige eggshell met een 20% zijdeglans
geeft een vleugje kleur aan alle oppervlakken buitenshuis - van
houten raamkozijnen en wandbekleding tot hekwerken en metalen
dakgoten. Onze flexibele, harsrijke formulering krimpt en zet uit naar
de weersomstandigheden en beschermt het oppervlak gedurende 6 jaar
tegen schilferen, bladderen en verbleken.

Bank: Brassica® No.271 Exterior Eggshell.

ONZE SPECIALISTISCHE FINISHES
Onze specialistische ademende finishes zijn specifiek ontwikkeld voor
traditioneel gebouwde woningen en geven een uitermate matte afwerking
met een 2% glansgraad.
Casein Distemper: De zorgvuldig geselecteerde caseïnehars met open
polymeren laat eventueel vocht door de verflaag heen verdampen. Een matte
finish die muren en plafonds van pleisterwerk binnenshuis laat ‘ademen’.
Soft Distemper: Soft Distemper, een elegante poederachtige finish voor
gebruik op pleisterwerk binnenshuis, is een mix van natuurlijke harsen en
mineralen die eenvoudig uit fijne, decoratieve details en sierlijsten verwijderd
kan worden.
Dead Flat: Dead Flat is een opvallende, delicate finish op basis van
alkydhars. Deze verf ontleent zijn oorsprong aan een 18de eeuwse dekverf
voor metaal en hout-en pleisterwerk binnenshuis.
Limewash: Een historische finish voor muren en plafonds zowel binnenals buitenshuis. Limewash bindt zich aan de ondergrond en beschermt
uw woning tegen weersinvloeden. Wij raden u aan deze finish door een
professionele schilder te laten aanbrengen.

Muren: Railings™ No.31 Dead Flat, Houtwerk: Railings™ No.31 Estate® Eggshell.

G E B R U I K VA N H E T F A R R O W & B A L L S Y S T E E M
Voor een duurzame en slijtvaste afwerking raden wij u aan ons 3-laags
verfsysteem te volgen:
• Een laag van onze Primer & Undercoat in de aanbevolen kleur
• Twee lagen van de door u gekozen tint voor een schitterende kleurdiepte
Onze Primers & Undercoats zijn geformuleerd met dezelfde hoogwaardige
ingrediënten die wij in onze dekverven gebruiken. Voor een egaal en
duurzaam eindresultaat - zelfs op problematische oppervlakken. Verkrijgbaar
in vier kleuren die op onze deklagen zijn afgestemd. U kunt de aanbevolen
Primer & Undercoat kleuren vinden op de achterzijde van uw kleurenkaart.

O N Z E I N - H O M E C O L O U R C O N S U LTA N C Y
Onze deskundigen zijn altijd bereid om uw ideeën en projecten met u te
bespreken of om u advies te geven omtrent kleurenschema’s of finishes.
Bezoek ons in de winkel voor gratis advies, chat met ons online of per telefoon
of maak een afspraak met een van onze Colour Consultants bij u thuis.
Onze Colour Consultant bezoekt u bij u thuis en geeft u op maat gemaakt
persoonlijk advies omtrent kleurenschema’s, verf en behang.
Boek uw sessie nu op farrow-ball.com/colourconsultancy

H O E B E S T E LT U
ONZE PRODUCTEN
Online: farrow-ball.com
Telefoonnummer:
+44 (0) 1202 876141
E-mail: exportsales@farrow-ball.com

inspiration.farrow-ball.com
thechromologist.com
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