
Over Levis

Wie zijn wij?

Levis is het meest verkochte verfmerk van België. Met elke generatie groeit het succes van dit product ‘van 
bij ons’, en dat al sinds… 1831. Meer dan 180 jaar na zijn oprichting blijft Levis de onbetwiste marktleider 
op het gebied van decoratieve verf in België. Het merk heeft zo veel troeven dat die positie ruimschoots 
gerechtvaardigd is:

Een assortiment dat de ruimste keuze aan producten en kleuren biedt, in kant-en-klare verf en/of verf 
aangemaakt met de mengmachine.
Een groot aantal inspirerende collecties. De klassiekers Ambiance, Colores del Mundo, Artitude, ... 
maar ook trendcollecties zoals Ethnic Chic of Everyday+.
Een technische knowhow die de hoge kwaliteit van de producten garandeert. De kwaliteit blijkt onder 
meer uit de hoge dekkracht van de verf, de eenvoudige toepassing, de kleurvastheid en het aanbod van 
doelgerichte antwoorden op specifieke problemen (bijvoorbeeld nieuwe gekleurde primers voor 
moeilijke kleuren).
Zorg voor het milieu.
Een zeer ruime distributie. Levis-producten zijn verkrijgbaar in een erg groot aantal verkooppunten [1]
: gespecialiseerde verfhandels, woonwinkels, grote doe-het-zelfzaken.

Advies

Twijfel over een keuze of een bepaalde kleurcombinatie? Een technisch probleem? Een vraag met 
betrekking tot het meest geschikte product of de beste werkwijze? Levis staat klaar met professioneel advies 
en een uitgebreide dienstverlening voor iedereen. Onze telefonische hulplijn 0800-24 111 [2] is bereikbaar is 
van maandag tot en met zaterdag.

Het merk Levis maakt deel uit van Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa.

close

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontdek decoratietrends en -ideeën in onze nieuwe maandelijkse nieuwsbrief.

https://www.levis.info/nl/vind-een-winkel
https://www.levis.info/nl/tel:0800-24 111
https://www.levis.info/printpdf/16#


Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door AkzoNobel, met inbegrip van andere 
bedrijven binnen de AkzoNobel Group en entiteiten die namens hen optreden.

selecteer het vakje voor toestemming met het privacybeleid

Ik stem ermee in dat ik de gepersonaliseerde nieuwsbrief van Levis ontvang, dat ik word geïnformeerd over 
producten (en diensten) van AkzoNobel, met inbegrip van andere bedrijven binnen de AkzoNobel Group... 
Lees verder  Lees meer over evenementen en acties (waaronder aanbiedingen en kortingen), waartoe 
AkzoNobel mijn persoonlijke gegevens kan analyseren, met inbegrip van de voorkeuren die ik aan 
AkzoNobel heb doorgegeven, mijn online- en offline gedane aankopen en mijn geregistreerde gebruik van 
websites en apps van AkzoNobel. AkzoNobel kan per post contact met mij opnemen of via e-mail, sms, 
apps, sociale media of andere communicatiekanalen die door mij beschikbaar zijn gesteld. Wat betekent dit?

Vink het selectievakje aan om je te abonneren op onze nieuwsbrief

Abonneren 
Als je meer te weten wil komen over hoe we jouw persoonlijke data gebruiken, lees dan ons 
privacyverklaring..
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