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Elke keuken is uniek

Wie wil zien wat met verf en speciale schildertechnieken allemaal mogelijk is, moet even een kijkje
gaan nemen bij Arcade Cuisine in Grez-Doiceau. De muren van de showroom en de kasten van enkele
tentoongestelde keukens werden er afgewerkt met verschillende schildertechnieken.
De specialiteit van Arcade Cuisine is keukens op maat. En dat gaat veel verder dan een keuken met de gevraagde kleur die precies past in de opgegeven ruimte. Vele van de keukenkasten worden geschilderd ... met
de hand. Op die manier kunnen ze nog beter worden aangepast aan de decoratieve wensen en eisen van de
klant en aan de omgeving waarin de keuken terecht komt. Klassiek, modern, landelijk, romantisch: schilder
Monique Rensonnet doet het allemaal. “Ik zit al 23 jaar in het vak. In het begin deed ik vooral speciale effecten, zoals faux-hout en faux-marmer. Vandaag besteed ik 70% van mijn tijd aan het schilderen van keukenkasten. Ik doe ongeveer 3 keukens per maand, alles met de hand. Vele klanten vragen me meteen ook de
muren van de keuken te schilderen. En dat heb ik ook gedaan voor de nieuwe showroom van Arcade Cuisine.
Voor die muren heb ik zowat alle mogelijke technieken toegepast, zodat die showroom een mooi beeld geeft
van wat ik kan.”

Elk effect zijn eigen verf
Voor de keukens en de wanden van deze showroom gebruikte Monique Rensonnet een brede waaier van
Sigmaverven: Sigmulto Stucco (meerkleurige wandafwerking met twee verschillende afwerkingen, marmer en
stucco), Sigma Kwarts (plastische structuurverf met grofkorrelige, scherpe oppervlaktestructuur), Sigmalife
DS (decoratieve en zeer duurzame zijdeglans houtbeits) en Sigma S2U Nova Matt (hoogwaardige, watergedragen lakverf met hoge slijtvastheid), om maar deze te noemen. Voor lakken is de decoratrice sinds enkele
tijd overgeschakeld op het watergedragen Sigma assortiment. “Vroeger gebruikte ik uitsluitend synthetische
lakken en verven. De overschakeling op watergedragen lakken heeft wel wat aanpassing gevraagd, want je
moet sneller werken. Maar nu werk ik alleen nog met dit type lakken, zonder problemen.”
Dankzij doorgedreven research en ontwikkeling is Sigma erin geslaagd een nieuwe standaard neer te zetten
in het kras- en slijtvaste lakkenassortiment. Het nieuwe Tigron assortiment wordt ongetwijfeld dé referentie
op de Belgische markt. Vanzelfsprekend voldoen deze producten aan alle geldende regelgeving, ook die van
VOC 2010. Klik hier voor meer informatie.
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Acht verschillende gebouwen omgevormd tot één geheel

Aan de boulevard Cauchy in Namur werd onlangs een gebouw in gebruik genomen met 43 appartementen. Opmerkelijk is dat achter de gevel liefst 8 verschillende gebouwen schuilgaan. Een oordeelkundig gekozen buitenverf zorgde voor de nodige eenheid.
Hoe vorm je 8 verschillende gebouwen - waaronder kantoorgebouwen, industriële panden, herenhuizen en
een binnenkoer – om tot één geheel? Dat was de uitdaging waar architectenbureau BURO 5 uit Namur zich
voor geplaatst zag. Architect Bernard Tellier: “We hebben alles leeggemaakt en opnieuw ingericht. Er is nu
een mix van 43 appartementen met 1, 2 en 3 kamers plus enkele lofts. Dat alles rond een binnenkoer. Alle
schilderwerken, zowel binnen als buiten, werden uitgevoerd door de firma Permanne uit Dinant.”

Siloxaanverf zorgt voor uniformiteit tussen verschillende gevels
De verf voor de buitenmuren moest niet alleen aan de evidente decoratieve eisen voldoen. Hij moest het liefst
ook wat eenheid brengen tussen de verschillende ondergronden zoals baksteen, beton en andere. De keuze
viel op Sigma Siloxan Topcoat, een kalkmatte topcoating op basis van silicoonhars. Een van de voordelen
van dit verfsysteem is dat het toepasbaar is op elke ondergrond die niet elastisch is, wat in dit geval een belangrijke eigenschap was. “De gevel bestond eigenlijk uit verschillende gevels,” zegt Yvon Permanne, van het
gelijknamige schildersbedrijf. “Sigma Siloxan zorgt, dankzij zijn mineraal aspect, voor de nodige uniformiteit.
Het stoort helemaal niet dat het om verschillende gevels gaat.” Sigma Siloxan Topcoat vergeelt of verkleurt
nooit en is zeer slagregendicht. De verbouwingswerken van dit opmerkelijke project werden uitgevoerd door
de firma Réforme uit Flemalle.
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Michelangelo achterna

Het plafondschilderij in de trouwzaal van het vroegere gemeentehuis van Dampremy is weer in zijn
volle glorie hersteld. Kunstenaar-schilder Michel Tournay bracht de schildering opnieuw aan met
muurverf.
Dampremy is vandaag een deelgemeente van de stad Charleroi. In het vroegere gemeentehuis kunnen de
inwoners van de gemeente echter nog steeds terecht voor allerlei administratieve verrichtingen. Het burgerlijk
huwelijk is er daar een van. Om van die plechtigheid een echt feestelijke gebeurtenis te maken, werd het beschadigde plafond in de trouwzaal onlangs in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Jonge paartjes geven er nu
het ja-woord onder een stralend blauwe, fijnzinnig versierde kunsthemel. De mooie plafondschildering werd
grondig hersteld en op sommige plaatsen opnieuw aangebracht door Michel Tournay, een bijzonder veelzijdige kunstenaar. “Mijn hoofdberoep is artiest-schilder, maar daarnaast maak ik bijvoorbeeld ook sculpturen
voor attractieparken en werk ik ook aan decors voor speelfilms. Zo was ik onlangs vier maanden in Nederland
voor de opnamen van de film ‘De Storm’ die eind dit jaar in de zalen komt. Met die plafondschildering kom ik
natuurlijk meer in de buurt van mijn echte vak. Het was een heel boeiende opdracht, maar comfortabel was
het niet. Ik ben er anderhalve maand aan bezig geweest en heb daarna nog weken pijn gehad aan mijn nek.
Ik kan me nu ongeveer voorstellen hoe Michelangelo zich moet gevoeld hebben na de schilderwerken aan de
Sixtijnse kapel (lacht).”

Plafondschilderij met muurverf
Als verfsysteem werd gekozen voor Sigmacryl Decor Matt, een acrylaat muurverf die garant staat voor een
mooie decoratieve afwerking, weinig gevoelig is voor vuilaanhechting en – heel belangrijk in dit geval – zorgt
voor stabiele kleurschakeringen. Michel Tournay: “De keuze voor een matte muurverf lag voor de hand. Hele
stukken van het plafond waren losgekomen en moesten weer bepleisterd worden. Op die plaatsen heb ik de
plafondschildering helemaal opnieuw moeten aanbrengen. Dankzij de matte afwerking zijn de overgangen
tussen het totaal nieuwe en het geretoucheerde pleister- en schilderwerk minder goed zichtbaar.”
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