PERSBERICHT
PAINT & PAPER LIBRARY BREIDT ASSORTIMENT UIT MET TWEE NIEUWE,
DUURZAME AFWERKINGEN: ARCHITECTS’ SATINWOOD EN ARCHITECTS’ A.S.P.
De verfkleurencollectie van het Londense verf- en behangmerk Paint & Paper Library omvat 190 tinten, bestaande uit de
twee kleurenkaartpaletten ‘Architectural Colours’ en ‘Original Colours’ en de capsulecollectie ‘Monochrome’. Momenteel
zijn deze kleuren verkrijgbaar in vijf superieure finishes, waaronder de ultiem zachte, kalkachtige finish Pure Flat Emulsion,
een Eggshell met een laag VOS-gehalte en een Gloss op oliebasis. Ter aanvulling introduceert Paint & Paper Library dit
najaar de twee duurzame en praktische afwerkingen Architects’ Satinwood en Architects’ A.S.P. (All Surface Primer).
Paint & Paper Library verf is gecreëerd voor interieurontwerpers, architecten en kritische huiseigenaren wereldwijd. De
twee nieuwe, zeer praktische afwerkingen van het verfmerk, Architects’ Satinwood en Architects’ A.S.P., kunnen worden
toegepast op een breed scala aan oppervlakken en materialen. Ook deze afwerkingen zijn ontwikkeld met behulp van de
hoogste kwaliteit milieuvriendelijke ingrediënten; ze voldoen aan alle mondiale voorschriften voor VOS-oplosmiddelen en
worden volgens uitzonderlijk hoge normen traditioneel geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk.
ARCHITECTS’ SATINWOOD
Architects’ Satinwood is een duurzame finish op waterbasis met een subtiele zijdeglansafwerking (30-35% glans) en
is speciaal geformuleerd voor gebruik op houten sierlijsten, lambriseringen, keukenkastfrontjes en meubels. De verf is
extreem slijtvast: de finish is ontworpen om gebruikssporen op houtwerk te voorkomen, ook bij keukenkastjes. Architects’
Satinwood is gemakkelijk aan te brengen, droogt snel (droogtijd is vier uur) en heeft een minimale geur. Bijkomend voordeel
is dat deze verf volledig afwasbaar is en dus zeer praktisch.
ARCHITECTS’ A.S.P.
Architects’ A.S.P. (All Surface Primer) is een grondverf op waterbasis (5-8% glans), die geschikt is voor gebruik op alle
binnen- en buitenoppervlakken van hout en bouwkunststof, evenals tegels, glas en metaal. Het is eenvoudig aan te
brengen en uiterst robuust, waardoor het een duurzame en langdurige basis biedt voor een grote verscheidenheid aan
ondergronden. Door de minimale geur en snelle droogtijd van twee uur is het de ideale voorbereiding voor een doe-hetzelf- of professioneel project. Met Architects’ A.S.P. prepareer je ideaal voorwerk voor zowel finishes op waterbasis als
oliebasis.
PROFESSIONEEL & DOE-HET-ZELF
Creative Director, Ruth Mottershead, is erg enthousiast dat het merk zulke inspirerende en toch zeer praktische
afwerkingen heeft. “Paint & Paper Library staat aan de top van de markt. We hebben echt prachtige en begerenswaardige
kleuren en verven, waarin het oog van de kunstenaar en het esthetische gevoel van de architect elkaar ontmoeten.
De introductie van deze innovatieve en duurzame afwerkingen toont dat Paint & Paper Library producten uiterst bruikbaar
en praktisch zijn voor zowel de professionele decorateur als de doe-het-zelver.”
Architects’ Satinwood en Architects’ A.S.P. worden medio oktober 2020 gelanceerd. Paint & Paper Library is nationaal en
internationaal te verkrijgen via een netwerk van verf- en behangspecialzaken en online op www.paintandpaperlibrary.com
NOOT VOOR DE REDACTIE: Door inspiratie, kleurexpertise en ontwerpideeën te bieden aan interieurontwerpers, architecten,
opdrachtgevers en kritische huiseigenaren over de hele wereld, wordt Paint & Paper Library verf geprezen om haar ongeëvenaarde
kleurbalans, helderheid en sfeer in hedendaagse interieurs. Sinds 2016 heeft Paint & Paper Library haar kleuraanbod gestroomlijnd, de
kwaliteit van de verschillende finishes verhoogd, de meest matte emulsieverf op de markt gebracht en een nieuwe kleurenkaart gecreëerd,
met zowel reeds bestaande, verfijnde kleuren van Paint & Paper Library alsook 40 unieke, nieuwe tinten.
De kleurenkaart van Paint & Paper Library omvat twee paletten: ‘Architectural Colours’ en ‘Original Colours’. ‘Architectural Colours’ is
een eenvoudig te gebruiken kleur-op-nummer systeem, ontworpen om eenvoudige alternatieven te bieden voor wit. Er is keuze uit 95
verrijkte tinten. Deze zijn individueel geformuleerd met behulp van verschillende sterktes van dezelfde pigmenten. Hiermee worden subtiele
kleurdifferentiaties binnen elk interieur behaald. De tinten zijn chromatisch gerangschikt in 19 groepen van vijf geleidelijk verlopende tinten,
genummerd I, II, III, IV en V. Met een kleurverloop van licht naar donker en warm naar koel, kan elke toon individueel gebruikt worden of
moeiteloos gecombineerd worden op plafonds, sierlijsten, muren en houtwerk. De 85 ‘Original Colours’ zijn een eclectische kleurenmix.
Deze kunnen onafhankelijk worden toegepast of als onderdeel van hetzelfde kleurschema, om zo meer diepte te creëren of om accenten en
highlights toe te voegen, zonder dat het algehele gevoel van kleurbalans verstoord raakt. De ‘Original Colours’ zijn geïnspireerd op historische,
traditionele en hedendaagse interieurs van over de hele wereld en daardoor buitengewoon toepasbaar en vol van persoonlijkheid en verfijning.
Een aanvullende capsulecollectie, ‘Monochrome’, presenteert zes verfijnde en genuanceerde zwart-wit combinaties, waarvan de
toonsamenstelling is afgestemd om samen te worden gebruikt in een chique en harmonieuze geheel.
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1. FLAT LIGHT, YESTERDAY’S FLOWER, BLUEBIRD, MONUMENT.

2. YESTERDAY’S FLOWER, BLUEBIRD.

3. FLAT LIGHT, BLUE VEIN, PORCELAIN II, PORCELAIN IV, KIGALI.

4. BLUE VEIN, PORCELAIN IV, KIGALI.
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5. STONE I, DESERT ROSE, ACQUA VIVA, CADDIE.

6. DESERT ROSE, ACQUA VIVA, CADDIE.

7. MORNING ROOM, MUGA, BRONZE.

8. MUGA, BRONZE.
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9. PAINT: BLUE GUM, MOLESKIN.
PAPER: HARDY PALM - PERSE GREY (BOTANY).

10. BLUE GUM.

11. RAW CHALK, EUPHORBIA, ILEX, TEMPLE.

12. EUPHORBIA.
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13. SALVIA, GLASS II, CANVAS I, DEEP WATER GREEN, CLEAN WHITE.

14. GLASS II, DEEP WATER GREEN, CLEAN WHITE.

15.SLATE II, SLATE IV, STABLE GREEN, TEAL, SLATE I, HUNTER DUNN,
APPLE SMILES II, SCALLION.

16. HUNTER DUNN, APPLE SMILES II, STABLE GREEN.
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17. PAINT: BLUE BLOOD, PLIMSOLL, QUATREFOIL, VERY WELL RED.
PAPER: QUATREFOIL - PLIMSOLL (BOTANY).

18. PAINT: PLIMSOLL, VERY WELL RED.
PAPER: QUATREFOIL - PLIMSOLL (BOTANY).

19. PLASTER V, BEETLENUT, GRENACHE.
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