Achter de

SCHERMEN

Les couleurs
de Mimi
In de rubriek Achter de Schermen, nemen wij meestal een kijkje bij een brocanteur.
Deze keer bezoeken Ellen en ik echter een verfproducent. Op de VT Wonen &
Designbeurs ontmoeten we Cees (81) en Mimi (70) Pelt van CéPé Producten. Een
bedrijf dat milieuvriendelijke beitsen, krijtverven en afwerkproducten ontwikkelt. Na
even zoeken vinden we de stand en maken we in levende lijve kennis met het sympathieke - nog zeer actieve - stel.We hebben een heerlijk chocoladetaartje meegenomen en Mimi verzorgt de koffie.
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Dat Cees prachtige verhalen kan vertellen, dat wist
ik al. Meerdere malen heb ik hem aan de telefoon
gehad en dat waren altijd leuke gesprekken.
Vandaag is het niet anders. Cees vertelt over het ontstaan van CéPé Producten in de late jaren ’70.
“Destijds werd er nog niet zo omgekeken naar het
milieu en wij kwamen als eerste op de markt met
milieuvriendelijke producten waarvoor we puur
natuurlijke mineralen gebruikten.”

‘Wij kwamen als eerste op de markt
met milieuvriendelijke producten’

‘Eleonore is wijd en zijd
bekend binnen en buiten
de provincie Limburg’
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‘Mimi verzint de namen
voor de producten’

‘De verf is makkelijk
te verwerken en heeft
een professionele uitstraling’

V

Vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Op de stand zien we een
mooie lijn krijtverven, afwerkproducten, beitsen én voorbeelden van
meubels die hiermee behandeld zijn. Wat ik zelf leuk vind is de techniek met het product ‘Leuke Kreukels’. Wanneer je dit op een meubel aanbrengt en vervolgens het meubel behandelt met krijtverf, ontstaat een authentiek craquelé-effect. “Mimi verzint de namen voor de
producten en samen zijn we altijd bezig om nieuwe kleuren en producten te ontwikkelen. Vandaar de naam Les couleurs de Mimi”,
aldus Cees.
Mimi heeft een vooruitstrevend buikgevoel als het gaat om kleuren
en trends. Toen op de VT Wonen & Designbeurs de nieuwe kleurenwaaier werd gepresenteerd, omvatte deze bijna alle kleuren uit het
assortiment van CéPé. De productlijn Krachtig Krijt van CéPé bestaat
uit 24 natuurlijke tinten die veelal terug te vinden zijn in deze kleurenwaaier. “De krijtverf is krasvast, geeft niet af, is goed te reinigen en
zorgt voor een mooie, matte kleurbeleving op meubels, muren en
houten vloeren. De verf kan zonder te schuren over oude waslagen
heen. Schoonmaken geniet echter de voorkeur. De verf is makkelijk
te verwerken en heeft een mooie professionele uitstraling. De verf
hecht goed, ademt, is praktisch reukloos en snel drogend”, vertelt
Cees enthousiast.
Krachtig Krijt kan gebruikt worden op hout, kunststof, glas en
muren, mits goed schoongemaakt. En zoals gezegd: de verf is zeer
milieuvriendelijk. Zeker niet onbelangrijk.
De producten van CéPé zijn verkrijgbaar bij veel doe-het-zelf, -verfspeciaalzaken en brocante winkels. Kijk voor een overzicht van dealers op www.cepe-producten.nl.

Cépé Producten
De Groet 4
1738 DV Waarland
Tel. 0226-420933
info@cepe-producten.nl
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