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Drenth Verven heeft een roemrijke naam als producent van kwalitatief hoogstaande en betaalbare verfproducten. 

Het productassortiment bestaat uit uiteenlopende bescherming- en verfraaiingsmiddelen die de duurzaamheid van 

de ondergrond in hoge mate bevorderen. Of het nu gaat om hout, metaal of steenachtige ondergronden, voor alles 

heeft Drenth wel een passende oplossing. Vele objecten verspreid door heel het land zijn door de vele jaren heen 

beschermd tegen zowel weers- als mechanische invloeden. Door korte lijnen met haar klanten te onderhouden kan 

Drenth snel schakelen en inspringen op nieuwe ontwikkelingen en specifieke mark gerelateerde vragen en wensen. 

De eigen R&D afdeling bewaakt de continuïteit wat betreft kwaliteit en ontwikkeling. Dit alles maakt Drenth tot een 

betrouwbare partner voor nu en in de toekomst!

Drenth een betrouwbare partner voor 
nu en in de toekomst!
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BINNENLAKKEN
VAN ANTONOL
DUURZAAMHEID EN 
GEBRUIKSGEMAK



Antonol 
AQX Satin

Antonol 
AQX Mat
Matte waterverdunbare 
afwerking voor vele 
ondergronden binnen 
en buiten.

Een waterverdunbare, 
satijnglanzende 
huidvetbestendige aflak.

Antonol 
AQX Gloss
Waterverdunbare 
gesiliconiseerde  
hoogglans afwerking  
voor binnen en buiten.

Eigenschappen
• o.b.v. polyurethaan acrylaatdispersie
• Vrijwel niet vergelend
• Sneldrogend 
• Goede dekking

Eigenschappen
• o.b.v. alkyd-emulsie
• Goed vloeiend
• Boen- en schrobvast

Toepassing
Op gegrond hout en staal. 
Voorbehandelde steenachtige 
ondergronden zoals beton, steen, 
pleisterwerk, spack maar ook 
wandweefsel.

Toepassing
Op reeds gegrond hout en 
behandeld metaal binnen.

Eigenschappen
• o.b.v. akyd-emulsie
• Zeer goede vloeiing
• Goede dekking
• Goede weerbestendigheid
• Mooie glans

Toepassing
Op reeds gegrond hout en 
behandeld metaal

Antonol 
AQX 
Hechtgrond
Waterverdunbare 
universele grondlaag  in 
vele kleuren leverbaar.

Eigenschappen
• o.b.v. hybride acrylaat
•  Licht vullend en goed schuurbaar
•  Goede hechting op moeilijke  
 ondergronden.
• Sneldrogend
• Onverzeepbaar

Toepassing
Op o.a. hout, staal, non-ferro 
metalen, hard pvc en zink.

In woningen wordt geleefd en is het schilderwerk onderhevig aan belasting. 

Het dient dan ook optimaal te worden beschermd tegen o.a. huidvetten 

en mechanische belasting. De Antonol productlijn combineert hoge 

duurzaamheid met optimaal gebruiksgemak, “wat mooi is moet mooi blijven” 

is ons credo. Met de Antonol producten van Drenth bent u verzekerd van 

kwaliteit, zo geniet u jarenlang van uw schilderwerk!

Antonol “want wat 
mooi is moet mooi 
blijven”


