ICE
de revolutionaire decoratieve techniek van BOSS paints
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Uw muren een extra dimensie geven? Het kan! ICE,
de revolutionaire decoratieve techniek van BOSS
paints, creëert een semi-transparant diepte-effect
op uw muren.

ICE

Met ICE verraste BOSS paints de interieurwereld met
een echte wereldprimeur. In deze bijzondere verftechniek zijn minuscule glaspareltjes verwerkt, die voor een
unieke lichtweerkaatsing zorgen. Door het wisselend
spel van licht en schaduw worden variërende reflecties
gecreëerd en krijgt een kleurvlak een semi-transparant
diepte-effect.
BOSS paints heeft een vooruitstrevende collectie rond
ICE samengesteld, bestaande uit ICE Originals en ICE
Specials, waarin zowel trendy kleuren als speciale technieken aan bod komen.

ICE bestaat in twee uitvoeringsvormen. Bij Concept
1 wordt ongekleurde transparante ICE aangebracht
op een gekleurde ondergrond (ICE primer). Bij juiste
belichting krijgt u zo een mooie lichtreflectie van
lichte kleuren. Speciaal voor donkere kleuren
ontwikkelde BOSS paints Concept 2. Hierbij wordt

ICE Originals

ICE zelf ook gekleurd aangebracht op een ondergrond in een overeenstemmende kleur.
De nieuwe collectie ICE Originals is samengesteld
uit 28 trendy kleuren. Het eigentijdse kleurenpallet
gaat van felle kleuren over meer gedempte tinten
tot enkele neutrale grijzen en witten.

Met deze kleuren kunt u een volledige ICE combinatie samenstellen voor uw interieur, maar u kan
natuurlijk ook evengoed één sterk ICE-accent
leggen in uw woning.
De kleurnamen van ICE Originals zoals North Cape,
Frost Smoke, Minna Bluf of Greenland refereren
naar het ‘ICE’-koude Noorden, maar brengen
gegarandeerd een unieke warme extra dimensie in
uw woning.

ICE Originals
kleuren

261 Farraday

168 Bylot

264 Ross Sea

270 Mary Byrd Land

248 Pinguin

171 Snow Valley

265 Minna Bluf

271 Lapland

262 Rocky Mountains

166 Queens Port

181 Alaska

272 Greenland

263 Nunatak

245 Vanda

266 North Cape

182 Southpole

172 Grey fish

243 Ross Island

267 Frost Smoke

249 Blizzard

173 Antarctica

244 Danco

268 Hummock

250 Lockroy

170 Polar White

180 Firn

269 Bergy Bits

273 Shetland

Om de toepassingsmogelijkheden van ICE nog uit
te breiden, ontwikkelde BOSS paints ook 4 speciale

ICE Specials

ICE technieken onder de naam ICE Specials.
Blue ICE, Glamour ICE , Screen ICE, en ICE Metallics
hebben elk hun eigen bijzondere karakter.

Blue ICE
Een lichtgevende muur!

Een witte muur die bij duisternis plots een blauwe
lichtgevende wand wordt, stel u voor! Technologisch
hoogstandje Blue ICE is een nieuwkomer die op zijn
minst revolutionair kan worden genoemd. Door
toevoeging van fosforescerende pigmenten aan de
bestaande ICE-techniek, licht een muur geschilderd in
Blue ICE, bij duisternis, volledig op. Voorwaarde is wel
dat de ICE-wand vooraf een tijdje kan opladen in licht
met voldoende intensiteit.
Het was Maarten Van Severen die in opdracht voor
BOSS paints op het lumineus idee kwam om licht en
verf samen te brengen. Samen met de ontwerper ging
de verffabrikant op zoek naar wat er technisch
mogelijk was. Resultaat: een niet-toxisch hoogtechnologische Blue ICE. Overdag heeft u een sobere witte
wand die de architectuur niet stoort, maar bij duisternis krijgt de wand een lichtgevende en sfeervolle diepblauwe gloed.

Deze trendy ICE Specials hebben nog meer schittering
dan de ICE Originals. ‘Special-effect’-pigmenten,
meer bepaald minuscuul kleine glasvlokjes die door
hun meerdere lagen een extra schittering teweegbrengen, worden in de ICE-massa gegoten en zorgen voor een oogverblindende schittering. De col-

Glamour ICE

lectie bestaat uit dertien glamoureuze kleuren die

Glamour & Glitter!

perfect passen in de wereld van de Glamour &
Glitter. Ook de benaming van de verschillende
Glamour ICE kleuren als Dean, Monroe en Sinatra
passen perfect in de Hollywoodsfeer. Waan u als
een echte filmster en Glamour-ICE uw interieur!

Glamour
ICE
Kleuren

401 Armstrong

403 Dietrich

404 Hepburn

407 Callas

408 Monroe

301 Presley

302 Dean

402 Sinatra

303 Simone

405 Minnelli

406 Bardot

409 Schneider

410 Temple

Breng de bioscoop onopvallend in uw eigen huis met
Screen ICE. In plaats van een scherm, kan u nu ook projecteren op de muur, zonder dat u aan beeldkwaliteit
moet inboeten. Ook in vergaderzalen vormt Screen ICE
een handige wand voor presentaties. Screen ICE verleent

Screen ICE
de perfecte projectiewand!

zich, door de miniem kleine glaspareltjes die in de verfmassa vermengd zitten, tot een perfecte projectiewand.
Overdag heeft u een schitterende witte ICE-wand,
’s avonds uw eigen cinema!

De laatste techniek van ICE Specials past perfect in
het hedendaagse ICE concept. Vijf metaalkleuren –
Zilver, Hematiet, Antraciet, Koper en Goud – krijgen
een extra dimensie als ze vermengd worden met
ICE. De glaspareltjes doen de metallieke kleuren

ICE Metallics

schitteren als nooit tevoren. Een schitterende
gouden of zilveren wand combineert prachtig met

Metallieke glans!

een meer sobere ICE-wand uit het gamma ICE
Originals.

3 Hematiet

1 Antraciet

2 Goud

4 Koper

5 Zilver

Naast het unieke semi-transparante diepte-effect, zijn
de vele kleuren en uitvoeringsmogelijkheden van ICE
zeker één van de grote pluspunten van deze techniek.
Maar ICE heeft daarnaast nog heel wat meer te bieden.

Troeven
&
toepassingen

Dankzij zijn unieke structuur is ICE bijvoorbeeld erg
stoot- en krasvast en erg makkelijk reinigbaar. Hierdoor
komt ICE niet alleen in een particuliere woning goed tot
z’n recht, ook in restaurants, winkels en openbare
ruimtes is ICE de perfecte afwerkingslaag voor muren.
Het is een techniek waarmee u kunt spelen: u kunt een
hele ruimte met ICE schilderen, of kiezen voor één
opvallende accentmuur, of er zelfs een logo of tekening
extra laten uitspringen door die af te werken met ICE.

Het hoeft geen betoog dat het plaatsen van ICE vakmanschap vergt. Als u vragen heeft over deze
exclusieve decoratieve techniek of u wilt hem zien schitteren in uw interieur, contacteer dan uw vakman.
Zoekt u een vakman? Bij BOSS paints raden wij u graag
een goede ICE-plaatser aan:
BOSS paints nv
Nijverheidstraat 81
8791 Beveren-Leie
T: 056/738 200
F: 056/738 210
info@boss.be
www.boss.be
De kleuren in deze folder kunnen licht afwijken van de echte kleuren.
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