PRINT MEDIA
BOSS PAINTS
Ref : 20734

De Vlaamse Schilder
Date : 01/02/2017

Circulation : 5600

Page : 26

Audience : 0

Periodicity : Quarterly

Size : 593 cm²

Journalist : 

Myncke Decor wint wedstrijd
decoratieve technieken

BOSS paints organiseerde vorig jaar de wedstrijd voor profes
sionele schilders die met de decoratieve technieken van BOSS

paints werken Er werd de schilders gevraagd om foto s in te
sturen van hun mooiste project uit 2016

Jurering

Het project

Uit alle inzendingen koos een vakjury van BOSS paints
10 laureaten Bij de selectie hield de jury rekening met
verschillende criteria de technische afwerking de originaliteit
het kleurgebruik het trendsettend karakter de uitstraling van
de locatie de grootte van de werf en het eindresultaat Tijdens
een event van BOSS paints in december mochten meer dan

Myncke Decor won de wedstrijd met een schilderproject van
een badkamer Daarbij gebruikten ze de waterbestendige Aqua
Sensa verven van BOSS

Aqua Sensa vervangt eigen

als winnaar verkozen

lijk tegels legt Jo Myncke
uit Deze waterbestendige
spateltechniek heeft bij
zondere hechtende eigen

en de aankleding komt

Fiere winnaars

schappen waardoor die ook
op tegels kan aangebracht

onze techniek pas echt

honderd schilders en decoratiewerkers stemmen voor hun

favoriete project Myncke Decor uit Gent werd overtuigend

worden

Jo Myncke van Myncke Decor is trots op de prijs Uiteraard
zijn we hier bijzonder blij mee We waren zelf heel tevreden
met het resultaat van ons werk Het feit dat de mensen van

BOSS paints én onze collegas dezelfde mening toegedaan
zijn doet ons veel plezier Ook de opdrachtgevers moeten we
bedanken want dankzij de meubels en de aankleding komt de
door ons gebruikte techniek pas echt tot zijn recht

Dat maakt

deze

M Dankzij de meubels
totzijn recht ff

verf ook erg geschikt voor
renovatieprojecten In deze
woning hebben we op de
muren en op de vloer zes verschillende lagen aangebracht
waarvan twee vernislagen Daarmee is de waterbestendig
heid verzekerd Aangezien het om een badkamer ging is dat
uiteraard erg belangrijk
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