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Ontdek onze Cachemire® kleuren bij uw Mathys-Cache-
mire® verdeler. In een unieke presentatie laat hij u niet alleen 
de kleuren ontdekken maar toont hij u ook de verven bij 
verschillende lichtinvallen. 

De kleurenkaart en Cachemire® stalenmap helpen u om uw 
kleurkeuze te bepalen. De losse stalen zijn echte verfstalen 
die een reëel beeld geven van alle 120 Cachemire® kleu-
ren. 

Kwaliteit en kleurechtheid van de Cachemire® kleuren kunnen enkel gegaran-
deerd worden met de originele Cachemire® verven van Mathys®.
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Uw Cachemire® verdeler :



Wie een beetje thuis is in de modewereld, weet precies wat 
kasjmier is. Deze dunne, zachte wol van de buik van berggei-
ten uit de Himalaya, werd in de 17de eeuw door de Engelsen 
naar Europa meegebracht. Niemand hield meer van kasjmier 
dan keizerin Joséphine de Beauharnais, echtgenote van Na-
poleon Bonaparte. Door haar toedoen werden kasjmieren 
sjaals het hebbeding bij uitstek van de Franse adel. Afgewerkt 
met fascinerende, kleurrijke motieven. 

Kasjmier wordt ook nu nog bijzonder geapprecieerd. Alleen 
de mooiste sjaals en de fijnste dameskleding worden van kasj-
mier gemaakt. Dat mag niemand verwonderen: kasjmier is 
zacht, licht en heerlijk aangenaam. Kasjmier staat voor na-
tuurlijke zuiverheid, onvertogen luxe, zachte verleiding, pure 
verwennerij. Kasjmier is tijdloze topklasse. 

Mathys® kon dan ook geen betere naam kiezen voor zijn 
nieuwste designverflijn. Cachemire® is een gamma van 120 
kleuren en 3 designverven. 

Cachemire® is voor uw interieur wat kasjmier is voor uw kle-
ding: luxe, verleiding, verwennerij. Ook de Cachemire® van 
Mathys® is tijdloze topklasse. 

 

Imitatiebeton voor 
een strakke uitstraling

Decoratief zandeffect 
voor een eigentijds interieur

Metallic-verven voor 
een “schitterende” afwerking

kan zowel een klassieke als een strakke, 
moderne sfeer creëren. Dit door de ma-
nier van aanbrengen als door de kleur-
keuze. Het kleurenpalet laat niet enkel 
toe om betontinten na te bootsen maar 
ook om accenten te leggen met trendy 
kleuren.

Cachemire® Beton kan na applicatie 
overschilderd worden met onze bescher-
mingsvernis Cachemire® Beton Finish of 
met Cachemire® Metallic Finish voor een 
schitterende afwerking.

Een strakke en simpele basis voor di-
verse stijlen. 

zorgt voor een decoratief zandeffect 
waardoor alle mu ren een warme, traditi-
onele doch eigentijdse uitstraling krijgen.

Verbergt kleine oneffenheden door er 
een fijne getextureerde laag met diepte 
en tastbaar aspect over te leggen. 

Gebruik Cachemire® Sable Primer voor 
een gelijkmatig eindresultaat.

Cachemire® Sable Finish is een transpa-
rante vernis die extra bescherming biedt 
aan de zandstructuur. Het maakt ze af-
wasbaar, krasvast en duurzaam.

is verrijkt met metallic partikels en weer-
spiegelt het licht en geeft onmiddellijk 
een rijk glanzende metallic afwerking. 
Creëer een nieuwe accentmuur of voeg 
een metallic toets toe met Cachemire® 
Metallic Finish. De vernis kan als een 
transparante toplaag worden aange-
bracht.

Metallics worden als kleur gebruikt en 
garanderen een trendy afwerking. Ca-
chemire® Metallic is eveneens verkrijg-
baar in 3 metallic kleuren: zilver, antiek 
goud en brons. Ze zorgen voor een rijke 
en elegante metallic afwerking.

A011 - noir de noir F067 - pomodore A005 - gris perle A001 - blanc naturelD046 - pudding B018 - beige calcaire
C025 - cachemire 
blanc antique

D044 - tournesol D045 - safran

B013 - blanc coronal

A010 - cachemire gris galet

E056 - rousillon

A003 - ciel de brume

A004 - talc

A008 - gris calcaire

J116 - vert olive

B023 - brun cigare

E049 - raisin blanc

C026 - vanille

H094 - griotte

J113 - cachemire atlantis

I107 - bleu foncé

J114 - jaune moutarde

Kleuren en glansgraden zijn bepalend voor de ambiance in een 
ruimte. Een kleur kan de sfeer omtoveren van romantisch naar 
stoer, van klassiek naar trendy. Een matte verf verbergt oneffenhe-
den en neemt de reflecties weg. Een subtiele glans creëert dan 
weer een extra dimensie in uw interieur. Alles draait om smaak 
en temperament. Om het gevoel waar u naar op zoek bent. 

Net daarom lanceert Mathys® zijn design kleuren- en verfcollec-
tie Cachemire®. Zo bieden we u nog meer mogelijkheden om 
de ruimte te creëren die het best bij u past.

Ontdek de intense schoonheid van onze Cachemire®-kleuren. 
Voel de textuur van onze designverven. Cachemire®-verven zijn 
van de hoogste kwaliteit en geven door hun design aspect een 
ongeëvenaarde rijkdom aan alle 120 Cachemire®-kleuren.
Veel plezier met uw creatieve zoektocht!

Het Cachemire®-gamma is zorgvuldig samenge-
steld door ervaren kleurenspecialisten. Steeds op 
zoek naar nieuwe nuances, ontwierpen zij een 
pallet van 120 kleuren die u een beeld geven 
van wat Cachemire® allemaal kan betekenen. 
Kleuren die uw ruimte een bijna voelbare uitstra-
ling geven.

Niet alleen de kleur, ook het aspect van de verf is mee bepalend voor het gevoel dat uw interieur uitstraalt. 

Cachemire® verven zijn van hoogwaardige kwaliteit en geven door hun « Design » aspect een ongeëvenaarde rijkdom aan alle 
120 Cachemire® kleuren .

Alle Cachemire®-verven zijn watergedragen en hebben een laag VOS-gehalte. Verf met een hart voor het milieu, zonder in te 
leveren op de kwaliteit.

verbergt oneffenheden en neemt de 
reflectie weg. Is duurzaam, perfect 
dekkend en heeft een onvergelijkbare 
schoonheid. Mat Intense geeft uw ruim-
tes een zoet-zachte uitstraling.

 
creëert met zijn subtiele glans een on-
geëvenaarde dimensie. Is afwasbaar, 
perfect dekkend en van uitmuntende 
kwaliteit. Voor een chique uitstraling 
kiest u Mat Velours.

is een waterverdunbare hoogwaardige 
lakverf met een subtiele, verrassende 
matte afwerking. Voor de extra sfeer, 
de final touch. 

De Cachemire®-kleurenkaart laat u ruimte voor schitte-
rende combinaties. Door kleuren te combineren gaan 
ze nog meer leven, nog meer sfeer creëren. Kiest u voor 
kleuren uit dezelfde kleurengroep of gaat u voor een 
gedurfdere combinatie met een of meer contrastkleu-
ren? Wat u ook kiest, het resultaat is steeds verbluffend.

Voor meer inspiratie, ga naar uw Cachemire®-verdeler 
en vraag naar ons stalenboek.
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De impact van licht op de verfstructuur en kleur 
versterkt en verbetert het esthetische resultaat.

Het soort licht, de invalshoek en de ruimte waarin 
u zich bevindt, brengen kleuren en aspecten op 
een subtiele manier tot leven. Een kleurstaal kan u 
helpen bij uw definitieve kleurkeuze. Ontdek onze 
Cachemire®-stalenmap en creëer uw eigen stijl, uw 
eigen sfeer.

®
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A001 - blanc naturel

A003 - ciel de brume

A005 - gris perle

A007 - gris cendré

A009 - gris anthracite

A011 - noir de noir

A002 - cachemire blanc

A004 - talc

A006 - ivoire

A008 - gris calcaire

A010 - cachemire gris galet

A012 - cachemire gris tonnerre

B013 - blanc coronal

B015 - crème de café

B017 - cachemire sable

B019 - laine brute

B021 - muscade

B023 - brun cigare

B014 - écru

B016 - lin

B018 - beige calcaire

B020 - sisal

B022 - cachemire beige

B024 - tiramisu

C025 - cachemire blanc antique

C027 - blanc mauve

C029 - crumble

C031 - beige chaud

C033 - fabuleux

C035 - arabica

C026 - vanille

C028 - jaune citronné

C030 - noisette

C032 - palétuvier

C034 - cactus

C036 - tortue

D037 - sabayon

D039 - sable

D041 - dune

D043 - caramel

D045 - safran

D047 - ébène

D038 - sable blanc

D040 - macaron

D042 - sahara

D044 - tournesol

D046 - pudding

D048 - raphia

E049 - raisin blanc

E051 - blé

E053 - jaune toscan

E055 - ocre

E057 - orange vif

E059 - cachemire brun

E050 - pistache douce

E052 - saumon

E054 - rouge canyon

E056 - rousillon

E058 - terre battue

E060 - tabac



F061 - guimauve

F063 - granit rose

F065 - teddy

F067 - pomodore

F069 - potiron

F071 - rouge garance

F062 - rose ancien

F064 - taupe

F066 - gris mauve

F068 - bière ambrée

F070 - rouge opéra

F072 - marron

G073 - blanc lilas

G075 - hêtre blanc

G077 - lilas

G079 - arabesque

G081 - silhouette

G083 - aubergine

G074 - églantine

G076 - rose magique

G078 - rouge salsa

G080 - cachemire magenta

G082 - cachemire framboise

G084 - bleu nuit

H085 - mauve pâle

H087 - lavande

H089 - hortensia

H091 - cassis

H093 - cachemire prune

H095 - rouge brique

H086 - transparent

H088 - abîme bleu

H090 - bleu mistral

H092 - bleu provence

H094 - griotte

H096 - cachemire bleu roi

I097 - gris nuage

I099 - bleu ciel

I101 - bleu cendré

I103 - ardoise

I105 - bleu abîme

I107 - bleu foncé

I098 - vert cristallin

I100 - vert olivier

I102 - vert botanique

I104 - turquoise

I106 - acacia

I108 - pétrole

J109 - vert d’eau

J111 - verveine

J113 - cachemire atlantis

J115 - vert feuille

J117 - vert kaki

J119 - vert foncé

J110 - bambou

J112 - pastis

J114 - jaune moutarde

J116 - vert olive

J118 - vert pomme

J120  - vert noir


