


Vestingh Projecten,

Vestingh 

Verf & Glas en 

VESTINGH PAINT

Verhuizing 

grotere 

winkel

Verbouwing winkel, 

nieuwe huisstijl en 

social media 

Introductie LAB 

ECO Wallpaint,

VT Wonen & Design Beurs, 

Vestingh Foundation 

(nu LAB PAINT FOUNDATON)

Twee projecten in India 

en introductie 

Spice Colours,

VT Wonen & Design Beurs

LAB 2.0

Nieuwe producten

Verbouwing conceptstore

Nieuwe LAB COLOURS

(4 collecties)

Locatie Amersfoort

Verbouwing conceptstore

Projecten India

Colourbox

Uitbreiding 

LAB COLOURS,

architectenbox, 

uitbreiding en 

verbouwing conceptstore

Projecten Bangladesh



Ontwikkelen van 

verfkwaliteitsproducten met een 

inspirerend verhaal, die eenvoudig 

verwerkt kunnen worden en leiden 

tot een kleurrijke wereld voor 

iedereen.



LAB PAINT is een hoogwaardige, 

en verflijn, 

ontwikkeld en geproduceerd in 

Nederland. 

Het LAB PAINT label bestaat o.a. uit:

• LAB ECO Wallpaint

• LAB Duurzame Primer Hout (grondverf)

• LAB Duurzame Houtlak

• LAB ECO Chalk (kalkverf), 

• LAB Cementum (betonlook) 

• LAB Rubigo (roestverf) 



@ellefotografie



Mat en schrobvast

(klasse 1) 2-5% glans

Bevat géén giftige stoffen

Voldoet aan het Franse 

A+ label

Eco Footprint 

Ecologisch

Mengbaar in iedere kleur
Verkrijgbaar in sample potjes van 

40 ml

Altijd op voorraad

Conceptstore in Bussum

Webshop in Amersfoort

www.vestingh.nl

5 FOR 1, een eerlijke deal!

Ontwikkeld en geproduceerd in 

Nederland. Beperkte CO2 

uitstoot.



@studio22.haarlem



• Ademend, schimmel- en bacteriewerend

• Oplosmiddelvrij en 100% mineraal

• Unieke kleurschakeringen (hoe donkerder de kleur, hoe meer 

schakeringen)

• Het effect bepaal je zelf: (kriskras), of 

• Applicatie, laagdikte, mogelijke verdunning en omgevingsfactoren 

van invloed op de kleur

• Tinten van de kleurstaal zijn een indicatie van de kleur.

• Proefzetting is aan te raden

• Verbruik is lastig in de schatten, de tweede laag verbruikt vaak meer

• Optioneel is LAB Chalk Sealer toepasbaar als extra 

beschermingslaag (let op: dit kan de kleur iets verdiepen)

@enstijl



• Eén laag LAB ECO Wallfix

(bij nieuw stucwerk)

• Eén laag LAB Chalk Primer (roller)

• Eén laag LAB ECO Chalk (blokkwast en eventueel verdunnen)

• Tweede laag LAB ECO Chalk (tot 30% verdunnen)

Optioneel: twee lagen Chalk sealer (met roller of kwast, let op: pas na 7 dagen 

aanbrengen!)

@enstijl@art_in_return @petravaessen



@fleurbolinde

❺



@by_bamboo_beach_living



@sonjaveldafotografie



• LAB Cementum (voor wanden en vloeren); mengbaar in alle unieke LAB 

COLOURS en op aanvraag in iedere andere kleur.

• Ook voor wanden in de badkamer (incl. natte cel), toiletten en achterwanden 

van keukens.

• Keihard (veel sterker dan kalkverf en andere op kalk gebaseerde verven/mortels).

• Tinten uit de kleurenstaal zijn slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur.

• Sneldrogend.

• Bepaal zelf het effect.

• Een proefzetting is aan te raden.

Breng op de ondergrond één laag LAB Cementum Primer aan (droogtijd 3 uur).

1. Met roller en spaan LAB Cementum Primer opbrengen. Werk de wanden zo glad 

mogelijk af. Verbruik 0,4-0,8 kg per m². Droogtijd ca. 2-3 uur.

2. Met roller en spaan LAB Cementum opbrengen. Verbruik 0,2-0,4 kg per m².

3. Na 24 uur kan de LAB Cementum Coating Transparant worden aangebracht.

@nieksservies



@cowiththeflow

@nieksservies





@art_in_return @petravaessen



1. LAB Rubigo Primer bevat veel metaal. 

2. De vloeistof in de activator zorgt dat de metaaldeeltjes van de primer gaat roesten. 

3. LAB Rubigo Sealer voorkomt het afgeven van de roest.

• Breng LAB Rubigo Primer aan met een roller of kwast. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

• LAB Rubigo Activator aanbrengen met een kwast, roller, spons of (kunststof)spray,

afhankelijk van het beoogde eindresultaat. 

• Let op! De mate van roest is afhankelijk van de hoeveelheid activator die wordt 

aangebracht. Overschilderbaar na ca. 8 uur. 

• Net als echte roest geeft LAB Rubigo iets af. Mocht dit niet wenselijk zijn dan kan stap 

3 toegepast worden.

• Het effect bepaal je zelf.

• Proefzetting is aan te raden.



LAB Duurzame Houtlak is een duurzame, slijt- en krasvaste, niet 

vergelende houtlak voor binnen op waterbasis met een 

uitstekende vloeiing en een hoge resistentie tegen huidvet.

•

Matte afwerking, een glansgraad tussen de 5-10% 

(afhankelijk van de kleur). 

•

Zijdeglans afwerking, een glansgraad tussen de 30-40% 

(afhankelijk van de kleur).

•

Halfglanzende afwerking, een glansgraad tussen de 50-70% 

(afhankelijk van de kleur)

@pand.96



✔ Volledig advies

✔ Applicatie video’s

✔ Vloercoating

✔ Badkamercoating

✔ Wandcoating

✔ Mengbaar in vrijwel iedere kleur

✔ Trapcoating

Alle VESTINGH coatings gaan 

over op LAB. Zo kunnen we 

meer impact maken op de LAB 

PAINT FOUNDATION.
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@happyjunenl



@PAND.96
@fleurbolinde



• Volledig assortiment aan buitenverven

• Leverbaar in alle unieke LAB COLOURS

• ...én in vrijwel iedere andere kleur

@ellefotografie@ellefotografie@jellinadetmar



Het LAB PAINT label omvat een met in totaal 112 kleuren. 

De LAB COLOURS zijn onderverdeeld in vier collecties: 

• NEUTRALS 

• POWDERBOX

• LIMITED SHADES 

• SPICE COLOURS

De LAB COLOUR COLLECTION is onder 

andere geïnspireerd op industrieel erfgoed, 

bijzondere elementen uit de natuur, 

beeldende kunst, wereldsteden, food en 

oosterse kruiden.

LAB PAINT is in vrijwel kleuren leverbaar!







@pand.96



@dehuismuts



@mooiibo

Meer inspiratie opdoen? Ga naar www.vestingh.nl.

http://www.vestingh.nl/


LAB kleurenstalen worden onder andere 

geschilderd door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren 

uit het voortgezet praktijk- en speciaal 

onderwijs.



SAMPLE POTJES

@lotsofstyle @tramemedia

@nicoletgroen

@sannezweers

KLEURENSTALEN



De realiseert 

samen met partners ter plaatse 

waterinstallaties op locaties waar dit het 

hardst nodig is. Ons doel is om 

op voor 

duizenden mensen bereikbaar te maken. 

Zo kunnen we levens redden, nu en in de 

toekomst.



Elke aankoop van LAB PAINT 

draagt bij aan de LAB PAINT 

FOUNDATION met als doel 

. Mede 

dankzij jouw LAB PAINT aankoop 

draag je bij aan een mooiere 

wereld: bij je thuis de verf en waar 

het nodig is schoon drinkwater. Een 

eerlijke deal! 

Kijk voor meer informatie op 

labpainfoundation.com

labpaintfoundation.com


• Pedda Rangapuram

• Atchavelli



• MPUPS 

BAKKANNAGARIPALLI

• Nieuwe projecten India



• Union: Kalikapur (Zuid-

Bangladesh)

• Nieuwe projecten in Bangladesh



• It’s mission to colour the world

• Sample potjes 40 ml € 5,-

• Handgeschilderde ringwaaiers € 5,-

• Handgeschilderde colourcard

• Voor de interieurprofessional 



• Ruim 46.000 volgers; het grootste Nederlandse verfmerk op 

Instagram

• Inspiratie

• Bij elke post staan de gebruikte kleuren en producten vermeld

• Gebruik ons account om je klanten te inspireren

• Gebruik van foto’s voor eigen gebruik in overleg

• Deel je ontwerpen/moodboards, before en after foto’s van met 

LAB COLOURS afgeronde projecten met ons. Gebruik 

#LABPAINT en tag @vestinghpaintandcraft

• Inspirerende foto’s? Stuur ze naar beeldmateriaal@vestingh.nl 

en wellicht plaatsen wij deze op onze website en IG account 

(met verwijzing)



• Ruim 1 miljoen weergaven per maand

• Borden ingedeeld op kleurgroepen, 

producten en verschillende ruimtes in huis

• Dagelijkse inspiratie

• Kleurnamen en gebruikte producten 

vermeld bij elke pin

• Mooie foto’s met LAB COLOURS? Tag 

@labpaintcolours en gebruik 

#LABPAINT





Overige technische vragen? Stuur een e-mail naar support@vestingh.nl 

of bel ons op 085 040 65 29.

Samenwerken als interieurprofessional? Stuur een e-mail 

naar tessa@vestingh.nl om de voorwaarden te ontvangen.

Óf ben of ken je iemand die het leuk zou vinden om +/- 6 uur per week 

advies te geven in onze conceptstore in Bussum? Stuur een 

e-mail met CV en motivatie naar robert@vestingh.nl.

mailto:support@vestingh.n
mailto:tessa@vestingh.nl
mailto:robert@vestingh.nl

