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Let op
Er wordt een garantie gegeven op de kwaliteit van onze producten. Echter 
kunnen kleurstalen of producten, evenals kleurenkaarten, om technische 
redenen licht afwijken van de originele kleur of het originele product. Op 
kleur gemengde producten kunnen niet door ons worden teruggenomen. 
Klachten over op kleur gemengde producten worden hierbij nadrukkelijk 
uitgesloten. De intensiteit en uitstraling van de kleur kunnen variëren  
afhankelijk van de houtsoort en laagdikte. Fotocredits: AURO AG;  
Hogogo@istock; udjin@adobestock.

instagram.com/auro_naturalpaints
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Een idyllische sfeer
Wat is er leuker dan de hele dag in de tuin doorbrengen? 

De bomen, struiken en bloemen staan in volle bloei en de 

zon schijnt. 

Het enige wat je nodig hebt, is een laag AURO Houtbeits om 

je houten (tuin)meubels mee te beschermen. Of je de beits 

nu binnen of buiten toepast, je kunt erop vertrouwen dat 

het hout in de zomer beschermd is tegen UV-schade en op 

koude, natte dagen tegen andere weersinvloeden. 

Met zijn mooie zijdeglans brengt deze transparante beits 

al je houtwerk tot leven. Geniet nu van een welverdiend 

rustmoment!

Voor mens én dier
Met het nieuwe palet van 65 sprekende kleuren kun je alle 

kanten op. Denk aan het schilderen van je tuinmeubels, 

een oude ladder of een houten schuur. Maar bijvoorbeeld 

ook vogelhuisjes, een konijnenhok of een ander dieren- 

verblijf. AURO-kleuren kunnen je buitenruimte op verschil-

lende manieren complementeren. 

Omdat de beits snel droogt en geen schadelijke chemicaliën 

bevat, kunnen jij en je huis- en tuindieren nog op dezelfde 

dag genieten van een frisse look in de tuin!

Veilig voor kleintjes
De veiligheid van jonge kinderen is met name belangrijk 

voor AURO. Dankzij onze oplosmiddelvrije formules, in 

overeenstemming met de standaarden DIN EN 71, deel 3 

‘Veilig voor speelgoed’ en DIN 53160 ‘Speeksel- en zweet-

vast’, kun jij je kind zorgeloos laten spelen. In ons uitge-

breide aanbod vind je vast een kleur waar je kleine blij van 

wordt.

Als je een voorwerp, meubel of wandoppervlak een opfris-

beurt wilt geven, is het mogelijk om exact dezelfde tint keer 

op keer te verkrijgen dankzij AURO’s slimme kleurmeng- 

systeem.

Blaas je hout nieuw leven in 
Wil je liever upcyclen dan nieuw kopen? Je kunt je (vinta-

ge) houten meubels een duurzame make-over geven met 

een laagje natuurlijke beits. Of je nu op zoek bent naar 

traditionele houttinten of felle kleuren, met AURO Hout-

beits heb je ruime keus.

De ecologische keuze van grondstoffen die gebruikt wor-

den om AURO Houtbeits te maken, garandeert een gezond 

klimaat – buiten én binnen. Je houtwerk is zorgvuldig be-

schermd en de unieke houtstructuur blijft zichtbaar. De 

beits is makkelijk aan te brengen, heeft een milde geur en 

is laag in emissies. 
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The professional system

Farvocolor B.V. 
Postbus 32 
NL-9104 ZG Damwoude

Tel. 0031 - 511 425 628 
info@farvocolor.com 
           

AgBB
-conform

In overeenstemming met de criteria 

van de commissie voor de gezondheids-

gerelateerde evaluatie van bouwproducten 

   
   

Sterk aanbevolen voor woonruimtes.  
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