Bel ons: 0513-461433

Voor 15.00u besteld, morgen in huis

WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

Gratis verzending vanaf €40

!

Doorzoek de hele winkel

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

Home

Grondverf en primer

Muurverf

Lakverf

Rechtstreeks uit de fabriek geleverd

Beits

Biobased

Mijn account | Verlanglijst | Inloggen

Schilderbenodigdheden

bekijk ons
uitgebreide
verfaanbod

Snelle bezorgservice

Kwaliteit gegarandeerd

Alle kleuren mogelijk

Bestel voor 15.00u en je producten

Bestel je verf bij Anker Stuy, dan bestel

Ons laboratorium: een broedkamer

worden de volgende al geleverd

je de verf direct uit onze fabriek .

voor nieuwe producten.

Kies je stijl en laat je inspireren door Anker Stuy
1

Kies je stijl met Anker Stuy
Ibiza, Berlijn of Afrika? Welke stijl past het
beste bij jou? Wij helpen jou graag.
Bekijk stijlen en bijpassende kleuren

2

Muurverf Kleurenkiezer
Een unieke kleur voor de muur? Geen probleem.
Wij kunnen iedere kleur maken.
Bekijk assortiment

3

Klantenservice
Vragen? Wij staan voor je klaar en zijn nooit
bang voor moeilijke vragen.
Bezoek onze klantenservice

Onze beitsen

Grondverf en primers

Lakverf

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken
wij met passie verf bijzonder. Hier
wellicht nog iets meer tekst zodat het
geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Kleurstaal opsturen

20% korting op trappenverf

Verfadvies: De juiste basis

Ben je opzoek naar precies dezelfde verfkleur als

Jouw trap is behandeld met onze Ankocryl

Grondverf is de basis voor iedere verfklus. Wij

dat hippe behangetje of muurtje? Stuur je

basisverf voor trappen. Een hoogwaardige

bieden een ruim assortiment aan grondverf

kleurstaal op en wij matchen de juiste kleur.

grondverf met een hoge slijtweerstand.

(hout) en primers (staal).

Actie!
20% korting
Kleurstaal opsturen

Bekijk ons advies

ICONS BETALING & VERVOER

Voor 15.00u besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €40

Rechtsstreeks uit de fabriek geleverd

Wij geven je graag nieuwe inspiratie voor elke klus

Interieurtrends

Trendkleuren van 2019

Anker Stuy Veven
Contact

Nog een trend

Waarom Anker Stuy

1

Neem contact op

Voor 15.00u besteld,

Bel ons op

morgen bezorgd!

0513 461433

Kwaliteitsverf voor de

Maandag t/m vrijdag

beste prijs.

Van 8.30u-17.00u

Rechtstreeks uit de fabriek

Mail ons op

geleverd

verkoop@ankerstuy.nl

Deskundig en vertouwd

Wetterkant 31

advies

8401 GC Gorredijk

Over Anker Stuy
Kies je stijl

2

Bezorging
3
Direct uit de Anker Stuy fabriek geleverd.

Betalen

Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf.

Garantie

Garantie op al onze verf.

Retouneren

4

© 2018 Ankerstuyshop.nl - alle rechten voorbehouden

4

Voor 15.00u besteld, morgen in huis - Gratis retourneren
4

"

Doorzoek de hele winkel

bekijk ons
uitgebreide
verfaanbod

Snelle bezorgservice
Bestel voor 15.00u en je producten
worden de volgende al geleverd

Kwaliteit gegarandeerd
Bestel je verf bij Anker Stuy, dan bestel je
de verf direct uit onze fabriek .

Alle kleuren mogelijk
Ons laboratorium: een broedkamer voor
nieuwe producten.

Kies je stijl en laat je
inspireren door Anker Stuy

Kies je stijl met Anker Stuy

1

Ibiza, Berlijn of Afrika? Welke stijl past
het beste bij jou? Wij helpen jou graag.
Bekijk stijlen en bijpassende kleuren

Muurverf Kleurenkiezer

2

Een unieke kleur voor de muur? Geen
probleem. Wij kunnen iedere kleur
maken.
Bekijk assortiment

3

Klantenservice
Vragen? Wij staan voor je klaar en zijn
nooit bang voor moeilijke vragen.
Bezoek onze klantenserice

Shop op onze categorieën

Bekijk onze beitsen

Onze grondverven en primers

Bekijk onze lakverf

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken wij met
passie verf bijzonder. Hier wellicht nog iets meer
tekst zodat het geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Kleurstaal opsturen
Ben je opzoek naar precies dezelfde verfkleur als dat
hippe behangetje of muurtje? Stuur je kleurstaal op
en wij matchen de juiste kleur.

Kleurstaal opsturen

20% korting op trappenverf
Jouw trap is behandeld met onze Ankocryl basisverf
voor trappen. Een hoogwaardige grondverf met een
hoge slijtweerstand.

Actie!
20% korting

Verfadvies: De juiste basis
Grondverf is de basis voor iedere verfklus. Wij
bieden een ruim assortiment aan grondverf (hout) en
primers (staal).

Bekijk ons advies

Voor 15.00u besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €40
Rechtstreeks uit de fabriek

Wij geven je graag nieuwe
inspiratie voor elke klus

Trendkleuren van 2019

Interieurtrends

Nog een trend

Onze speerpunten

!

Anker Stuy Verfen

!

Contact
Over Anker Stuy
Kies je stijl
Bezorging
Betalen
Garantie
Retouneren

Waarom Anker Stuy

Neem contact op
Wetterkant 31, 8401 GC, Gorredijk
verkoop@ankerstuy.nl
0513 461433

algemene voorwaarden | privacy & cookies
service & contact
© 2018 Ankerstuyshop.nl

!

Bel ons: 0513-461433

Voor 15.00u besteld, morgen in huis

WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

Gratis verzending vanaf €40

"

Doorzoek de hele winkel

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

Home

home

Grondverf en primer

∠

Muurverf

Lakverf

Rechtstreeks uit de fabriek geleverd

Beits

Biobased

4

Mijn account | Verlanglijst | Inloggen

Schilderbenodigdheden

Waarborg PU Lakverf∠ - zijdeglans - 1 liter

Grondverf binnen

terug naar home

Ondergrond

Hier komt SEO tekst te staan die de grondverven van
Anker Stuy beter zichbaar maken op zoekmachines. Lorem

Hout (7)

Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en

MDF (4)

zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in

Metaal (6)

deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende

Tegels (6)

drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar
husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet

Kunstof (3)

alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook.

alle ondergronden

+

Verdunning / reiniging

967 artikelen

Sorteer op best verkocht

∠

∠

Sorteer op prijs

Water (7)
Terpentine (4)

actie

Inhoud
1 Liter (7)
2,50 Liter (4)
5 Liter (3)
In winkelwagen

Prijs
Waarborg lak voor..
0

0 tot 52

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

€29,99

€39,99

details

52

details

€39,99
€24,99

actie

Klantenservice
Vragen over uw
bestelling of over
producten? Laat het
ons weten!

$

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

details

€39,99

€29,99

€29,99

€39,99

actie

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

details

€39,99

€29,99

€29,99

€39,99

gratis verzending vanaf €40,-

voor 15.00u besteld, morgen in huis

uit de fabriek geleverd

actie

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

details

€39,99

€29,99

€29,99

€39,99

actie

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

details

€39,99

€29,99

€29,99

€39,99

actie

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

details

€39,99

€29,99

€29,99

€39,99

vorige

1

2

3

…

20

volgende

Bijpassende producten
actie

In winkelwagen

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

€29,99

€39,99

€45,99

details
details

€39,99
€24,99

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken
wij met passie verf bijzonder. Hier
wellicht nog iets meer tekst zodat het
geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Anker Stuy Veven
Contact

Waarom Anker Stuy

1

Neem contact op

Voor 15.00u besteld,

Bel ons op

morgen bezorgd!

0513 461433

Kwaliteitsverf voor de

Maandag t/m vrijdag

beste prijs.

Van 8.30u-17.00u

Rechtstreeks uit de fabriek

Mail ons op

geleverd

verkoop@ankerstuy.nl

Deskundig en vertouwd

Wetterkant 31

advies

8401 GC Gorredijk

Over Anker Stuy
Kies je stijl

2

Bezorging
3
Direct uit de Anker Stuy fabriek geleverd.

Betalen

Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf.

Garantie

Garantie op al onze verf.

Retouneren

4

© 2018 Ankerstuyshop.nl - alle rechten voorbehouden

Voor 15.00u besteld, morgen in huis - Gratis retourneren
4

$

Doorzoek de hele winkel
home

∠

Waarborg PU Lakverf..

967 artikelen

Grondverf binnen
∠

Toon filters

∠

Populair

In winkelwagen

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details
details

€39,99

€24,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Voor 15.00u besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €40
Rechtstreeks uit de fabriek

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

vorige

1

2

3

…

20

volgende

Bijpassende producten

In winkelwagen

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details
details

€39,99

€24,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken wij met
passie verf bijzonder. Hier wellicht nog iets meer
tekst zodat het geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Onze speerpunten

!

Anker Stuy Verfen

!

Contact
Over Anker Stuy
Kies je stijl
Bezorging
Betalen
Garantie
Retouneren

Waarom Anker Stuy

Neem contact op
Wetterkant 31, 8401 GC, Gorredijk
verkoop@ankerstuy.nl
0513 461433

algemene voorwaarden | privacy & cookies
service & contact
© 2018 Ankerstuyshop.nl

!

Bel ons: 0513-461433

Voor 15.00u besteld, morgen in huis

WIJ MAKEN VERF BIJZONDER

Gratis verzending vanaf €40

#

Doorzoek de hele winkel

DUURZAAM & INNOVATIEF SINDS 1898

Home

home

Grondverf en primer

∠

Muurverf

Lakverf

Rechtstreeks uit de fabriek geleverd

Beits

Biobased

Mijn account | Verlanglijst | Inloggen

4

Schilderbenodigdheden

Waarborg PU Lakverf∠ - zijdeglans - 1 liter

Waarborg PU Lakverf - zijdeglans - 1 liter
€43,99

Lees reviews

Onze voordelen
Bestel voor

Schrijf review

15.00u en je
Deze dekkende lakverf van Anker Stuy is uitermate geschikt

producten

voor hout, kunststof en metaal en is binnen toepasbaar. De

worden de

zijdeglans afwerking zorgt tevens voor een prachtig resultaat

volgende dag al

van jouw verfklus. Lees meer

geleverd

"

Kwaliteitsverf

Populaire kleuren
9010
CREMEWIT
RAL

voor de beste

9001
CREMEWIT
RAL

G0.05.85
CREMEWIT
Sikkens

G0.05.85
GRACHTENGROEN
Sikkens

prijs.
Rechtstreeks

Of zoek een andere kleur

uit de fabriek

Kleurenkiezer

geleverd

Stofdroog in 2 uur

Deskundig en

Uw keuze
Geschikt voor hout

vertouwd
0,5 liter kleur

€ 28,68

1 liter standaard wit

€ 28,68

1 liter kleur

€ 28,68

2,5 liter standaard wit

€ 28,68

2,5 liter kleur

€ 28,68

advies

Geschikt voor kunstof

Ongeschikt voor metaal

Op voorraad

1 - 2 werkdagen

∠

1

In winkelwagen

Extra informatie over dit product

Artikelnummer

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

12-0068-1L

Hebben wij voor 15.00 uur je bestelling ontvangen, dan kunnen we je
EAN

bestelling de volgende dag bezorgen, waar en wanneer je wilt.

8718226260345

Bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst ontvang je de
Soort

Primer

dinsdag daarop. Mocht door omstandigheden je bestelling de volgende
dag niet bezorgd kunnen worden, dan laten we je dit tijdens het plaatsen

Geschikt voor staal met

van de bestelling weten.

Ja

voorbehandeling

Je kunt je bestelling zowel ophalen bij één van de afhaalpunten van

Stofdroog

1 Uur

Houdbaarheid

6 Maand

Verbruik m2/lrt

10,5 m2

PostNL als laten bezorgen op een thuis- of werkadres.

Wat zijn de bezorgkosten?
De standaard bezorgkosten bedragen € 6,95 (verzending binnen
Nederland). Bij een bestelling vanaf € 40,- worden er geen bezorgkosten

Verdunning / Reiniging

Water

Geschikt voor kunststof

Ja

in rekening gebracht.
Indien ik niet aanwezig ben op het bezorgadres wat gebeurt er dan met

met voorbehandeling

mijn bestelling?

Geschikt voor onbehandeld

Ja

kunststof

Je bestelling wordt een werkdag later nog keer aangeboden op het
bezorgadres. Mochten wij je niet treffen dan gaat de bestelling terug naar

Ondergrond

Hout, Kunstof, MDF

het dichtstbijzijnde postkantoor. Je krijgt een notificatie in de brievenbus
dat de bestelling daar een dag later na 15.00 uur opgehaald kan worden.

Inhoud

1 liter

Glansgraad

Zijdelgans

Hoe kan ik betalen
Je kunt bij VerfCasa veilig en eenvoudig betalen met iDeal of CreditCard.

Ik krijg een foutmelding bij mijn betaling. Wat moet ik nu doen?
Controleer eerst of het bedrag is afgeschreven. Mocht dit niet zo zijn, dan
kun je de order opnieuw plaatsen. Is het bedrag wel afgeschreven maar
heb je binnen een uur geen orderbevestiging ontvangen, neem dan
contact op met onze klantenservice via 040 2380235.

Bijpassende producten
actie

In winkelwagen

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

Waarborg lak voor..

details

details

details

€29,99

€39,99

€45,99

details
details

€39,99
€24,99

Reviews over de Waarborg PU Lakverf
758 reviews

ICONS BETALING & VERVOER

8 / 10

8 / 10

"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"

"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"

Door Sander Spek op 30 april 2014

Door Sander Spek op 30 april 2014

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 5 gekocht

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 5 gekocht

voor de woonkamer, en een paar weken later twee Play 1's

voor de woonkamer, en een paar weken later twee Play 1's

voor de keuken. Over het algemeen ben ik er vrij tevreden

voor de keuken. Over het algemeen ben ik er vrij tevreden

over. Het is geweldig dat ik muziek in beide ruimtes aan kan

over. Het is geweldig dat ik muziek in beide ruimtes aan kan

zetten en dus heen en weer kan lopen zonder mijn muziek te

zetten en dus heen en weer kan lopen zonder mijn muziek te

verliezen.

verliezen.

Meer reviews inladen

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken
wij met passie verf bijzonder. Hier
wellicht nog iets meer tekst zodat het
geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Anker Stuy Veven
Contact

Waarom Anker Stuy

1

Neem contact op

Voor 15.00u besteld,

Bel ons op

morgen bezorgd!

0513 461433

Kwaliteitsverf voor de

Maandag t/m vrijdag

beste prijs.

Van 8.30u-17.00u

Rechtstreeks uit de fabriek

Mail ons op

geleverd

verkoop@ankerstuy.nl

Deskundig en vertouwd

Wetterkant 31

advies

8401 GC Gorredijk

Over Anker Stuy
Kies je stijl

2

Bezorging
3
Direct uit de Anker Stuy fabriek geleverd.

Betalen

Al sinds 1898 vooruitstrevend in verf.

Garantie

Garantie op al onze verf.

Retouneren

4

© 2018 Ankerstuyshop.nl - alle rechten voorbehouden

Voor 15.00u besteld, morgen in huis - Gratis retourneren
4

$

Doorzoek de hele winkel
home

∠

Waarborg PU Lakverf..

967 artikelen

Waarborg PU Lakverf zijdeglans - 1 liter

€14,95

Lees reviews

Populaire kleuren
9010
CREMEWIT
RAL

9001
CREMEWIT
RAL

G0.05.85
G0.05.85
CREMEWIT
GRACHTENGROEN
Sikkens
Sikkens

Of zoek een andere kleur
Kleurenkiezer

Uw keuze
0,5 liter kleur

€ 28,68

1 liter standaard wit

€ 28,68

1 liter kleur

€ 28,68

2,5 liter standaard wit

€ 28,68

2,5 liter kleur

€ 28,68

∠

1

In winkelwagen

Op voorraad

1 - 2 werkdagen

Deze dekkende lakverf van Anker Stuy is uitermate
geschikt voor hout, kunststof en metaal en is binnen
toepasbaar. De zijdeglans afwerking zorgt tevens voor
een prachtig resultaat van jouw verfklus. Lees meer

Stofdroog in 2 uur

Geschikt voor hout

Geschikt voor kunstof

Ongeschikt voor metaal

Bijpassende producten

In winkelwagen

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details
details

€39,99

€24,99

Waarborg lak..

Waarborg lak..

details

details

€39,99

€39,99

Voor 15.00u besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €40
Rechtstreeks uit de fabriek

Reviews over de Puma 2Pack gekleurde band
758 reviews

8 / 10
"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"
Door Sander Spek op 30 april 2014

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 5
gekocht voor de woonkamer, en een paar weken later
twee Play 1's voor de keuken. Over het algemeen ben
ik er vrij tevreden over. Het is geweldig dat ik muziek
in beide ruimtes aan kan zetten en dus
Lees meer

!

8 / 10
"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"
Door Sander Spek op 30 april 2014

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 5
gekocht voor de woonkamer, en een paar weken later
twee Play 1's voor de keuken. Over het algemeen ben
ik er vrij tevreden over. Het is geweldig dat ik muziek
in beide ruimtes aan kan zetten en dus
Lees meer

!

Meer reviews inladen

Anker Stuy Verven
Al meer dan 3 generaties lang maken wij met
passie verf bijzonder. Hier wellicht nog iets meer
tekst zodat het geheel wat completer lijkt.
Meer over ons verhaal

Onze speerpunten

!

Anker Stuy Verfen

!

Contact
Over Anker Stuy
Kies je stijl
Bezorging
Betalen
Garantie
Retouneren

Waarom Anker Stuy

Neem contact op
Wetterkant 31, 8401 GC, Gorredijk
verkoop@ankerstuy.nl
0513 461433

algemene voorwaarden | privacy & cookies
service & contact
© 2018 Ankerstuyshop.nl

!

