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Kleurspecialist Antoinette van de Wal is initiatiefnemer van De Kleurwinkel. De Kleurwinkel is geen gewone
winkel. Het is een winkel voor stylings- en kleuradviezen. Een broedplaats voor nieuwe kleurformats en
kleurconcepten. Een ontdekkingsplek waar je via workshops de wondere wereld van kleur, texture en tech-
niek kunt ontdekken. Een researchplek voor historisch kleuronderzoek. En ... een ontmoetingspunt voor
nieuwe en oude decoratie- en restauratietechnieken. Kortom, een plek waar kennis en artisticiteit samen-
komen. Daarmee is de Kleurwinkel dé kleurenvraagbaak voor bedrijven, architecten, stylisten, restaurateurs
en particulieren die meer willen met kleur. 

Kleurmakers-van-naam participeren in het Kleurwinkel-concept. Omdat zij de toegevoegde waarde van dit

concept erkennen. Caperol, Keim, Boonstoppel Verf: materiaalspecialisten die allemaal gaan voor de hoogst

haalbare kwaliteit. Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen we ambachtelijkheid combineren met up-to-

date materiaalkennis. Kunnen we in elke situatie de optimale match creëren van Ruimte en Kleur. Heeft ú

kleurvragen? Voor iedere kleurvraag - hoe apart ook - biedt de Kleurwinkel een mooie, kwalitatieve oplossing.

Keus is er genoeg. De kleurenwaaiers worden

almaar dikker, de keuzemogelijkheden qua verf en

materialen almaar groter. Maar wat doe je met al

die mogelijkheden? Hoe maak je van Ruimte en

Kleur een inspirerend geheel? Welke kleuren zijn

geschikt voor welk project? Welke combineer je?

Zijn er experts die je de weg kunnen wijzen in de

zee van mogelijkheden?

• kleuradvies

• kleurconcepten

• innovatieve oplossingen

• historisch kleuronderzoek

• historische en eigentijdse 

decoratie-ontwerpen

• uitvoeringswerk 

• workshops

Site: www.dekleurwinkel.nl of
www.rescura.nl

Tel: 070 - 362 15 55
E-mail: info@dekleurwinkel.nl 

De Kleurwinkel is onderdeel
van Rescura: www.rescura.nl

Aanbrengen van decoraties en een eigentijds kleurformat in het
hoofdkantoor van Essent in ‘s-Hertogenbosch najaar 2006.

Uitvoering kleurstudie voor de wanden van een
grote tenstoonstelling in het Rijksmuseum in

Amsterdam. Ontwerp: Merckx + Girod.



Aannemersbedrijf Metselgoed

T. Bleijenberg Stucadoors

Hout- & Stoffeeratelier

Ontwikkeling & Bouwmanagement

Onderzoek & Advies

De Kleurwinkel

Rescura Silberling Concept

Totaalaanpak voor Restauraties, Renovaties en Decoraties

Rescura startte 15 jaar geleden met een innovatieve restauratie van een rijk 

gedecoreerde kerk in de Elandstraat in Den Haag. In de jaren daarna groeide het

bedrijf uit tot een grote boom met meerdere restauratietakken: Rescura biedt

totaalrestauratie! Stucwerk, schilder- en decoratiewerk, kleurstyling, houtwerk,

stoffeerwerk en gevel- en aannemerswerk, Rescura voert het geïntegreerd uit.

Vanuit een brede expertise, op het hoogste niveau.

Al 25 jaar aan de top: met historisch
stucwerk, restauratiewerk, schadeher-
stel, reconstructies, maar ook met 
nieuwe historiserende plafonds.

Een veelzijdige broedplaats voor kleur-
ontwikkeling, kleurconcept, en oude en
nieuwe kleur- en decoratietechnieken.
De Kleurwinkel adviseert, voert uit en
ontwikkelt. 

Biedt 25 jaar ervaring met bouwkundig
aannemerswerk. Gespecialiseerd in
monumenten en gevelrestauraties.
Verder actief in renovaties, bouw en
verbouw.

Afzonderlijke hout- en stoffeerateliers
voeren restauraties, reconstructies en
conservaties uit. Voorbeelden: stijl-
kamers, betimmeringen, bespannen
wanden, ornamenten en meubels. 

Verwaarloosde panden met een bijzon-
dere historie komen in aanmerking
voor ontwikkeling door Rescura. In
andere gevallen wordt op verzoek het
bouwmanagement van een restauratie
of renovatie gevoerd.

Voor alle vormen van vooronderzoek:
technisch, kleur, historisch,  haalbaar-
heid en financieel. Ontwikkelen van
innovatieve oplossingen en geven van
uitvoeringsadviezen.

De Silberling-collectie: een toonaange-
vende, historische ornamentencollectie
bijeengebracht tussen 1850 en 1915.
Nu beschikbaar voor restauraties en
nieuwe toepassingen. Binnenkort
geheel gedigitaliseerd op onze site!   

www.rescura.nl
www.dekleurwinkel.nl

RESCURA
15 JAAR

Tuschinski, Amsterdam 2001-2002

Concertgebouw, Amsterdam 1998-2007

Krijtberg A’dam 1999Meerzigt, Z’meer 2007

Hoge Raad, Den Haag 1999 Essent, Den Bosch 2006

De Kleurwinkel, sinds 2005

Gerlach, 2004

Oude Stadhuis, Den Haag 2006

Grote of St. Bavokerk, 2007

Voor al uw vragen:
tel 070 - 362 15 55
email info@rescura.nl

 


