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Welkom in de kleurrijke wereld van Inter-GreeN

Het duurzame proces van Inter-GreeN

Inter-GreeN produceert en levert kwaliteitsverf met een duurzaam karakter.
Als verwerkingsspecialist van gevaarlijk afval en ervaren chemieproducent van
oplosmiddelen, lakken en coatings zijn wij continu in ontwikkeling en op zoek naar
duurzame innovaties.
Met trots presenteren wij zowel een binnen- als een buitenmuurverf voor de
professionele markt. Het unieke van deze verf is dat deze geproduceerd is uit
teruggewonnen verfresten, gecombineerd met zuivere duurzame grondstoffen.
Muurverfproducten van Inter-GreeN kennen een lange levensduur die wordt
gegarandeerd door ons gerenommeerd laboratorium. Dit betekent tevens een
langere levensduur voor de materialen die door de muurverf worden beschermd.
De Inter-GreeN muurverf is in 1.750 kleuren leverbaar. De 18 kleuren uit de
Inter-GreeN Basics Line staan symbool voor de schoonheid van de natuur.
Onze visie beperkt zich niet alleen tot het ontwikkelen van duurzame muurverf, maar
juist ook het aansluiten op de behoeftes van de toekomstige generatie op het gebied
van welzijn, veiligheid en gezondheid. Zo kunnen we samen blijven genieten van een
schone, kleurrijke wereld.
Inter-GreeN, color your future
REUSE

REDUCE

 Inzamelen chemisch afval
1.
Via ons eigen transport van onze
moedermaatschappij InterCheM wordt
het chemisch afval opgehaald.
 Uitsorteren op bruikbaarheid
2.
Bij binnenkomst worden de verschillende
chemische producten gescheiden,
gesorteerd en geanalyseerd op
bruikbaarheid.
 . Vereiste grondstoffen toevoegen
3
Door het onderzoek in het laboratorium
worden, waar nodig, zuivere grondstoffen
toegevoegd aan de geproduceerde
afvalbasis.
 . Kleurbepaling
4
Nadat de basis de juiste kwaliteit heeft
wordt deze op kleur gemaakt.
 Kwaliteitscontrole
5.
Na het produceren worden Inter-GreeN
producten in ons eigen laboratorium
getest. Door deze controle kunnen
wij constante kwaliteit garanderen.
 . Levering
6
Na rechtstreekse verkoop worden de
eindproducten geleverd aan de klant.
Wij streven naar inzameling en levering
in één logistieke beweging.

De kleuren van Inter-GreeN

Inter-GreeN
Clean Basics

Basics Line
Neutraal en veilig, dat is onze Clean Basics Line. Vijf rustige crème- en grijstinten
die precies de juiste sfeer geven waar je naar op zoek bent!
Houd je meer van koelere tinten? Kies dan een van de kleuren uit
onze Cool Basics Line, geïnspireerd op de koude elementen uit onze natuur:
water en ijs. Deze serie bestaat uit drie grijstinten met een vleugje blauw,
een Marine blauw en een ijskoude lichtblauw.
Wanneer je meer houdt van warme kleuren, hebben wij ook de
Warm Basics Line. Twee zandkleuren, warm grijs, terra-cotta en een
donkerrode kleur. De Inter-GreeN Line is uitgebreid met de White Line.
Drie wittinten die onze kleurenserie compleet maakt.
White
RAL9001 Cream
RAL9010 Pure White
Ral9001
Cream

Ral9010
Pure White

White

Clean Basic
Cloudy Cream

Clean Basic
Foggy Cream

Clean Basic
Misty Cream

Clean Basic
Thunder Gray

Clean Basic
Rainy Gray

Inter-GreeN
Cool Basics

Cool Basic
Ice Blue

Cool Basic
Glacier Gray

Cool Basic
Rocky Gray

Inter-GreeN
Warm Basics

Cool Basic
Marine Blue

Cool Basic
Alpine Blue

Warm Basic
Sandy

Warm Basic
Boulder Beige

Warm Basic
Shady Rocks

Warm Basic
Red Rocks

Warm Basic
Terra Cotta
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