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BEDRE LØSNINGER
Deco Systems as forhandler listverk og andre innredningsdetaljer laget i nye moderne materialer som polystyren og polyuteran.
Problemene med listverk i tre har vanligvis sammenheng med variasjoner i kvalitet,
fuktighet, krymping, sprekker og kvist. Spikerslag, glipper og ujevnheter må etterarbeides. Dette krever flere arbeidsoperasjoner og gir høyere kostnader. Dette slipper
du med lister fra Deco Systems.
Nye moderne materialer gir store fordeler da de er raske å montere, stabile og gir et
penere varig resultat. De gir også lavere pris på større profiler, samt stukkaturlister,
rosetter og søyler. Deco lister gir deg store besparelser enten du skal beliste et helt
boligprosjekt eller en eldre ærverdig villa hvor det arkitektoniske står i fokus.

Lette materialer og
faste lengder gjør
montering enkelt

Listen hellimes langs vegg og
tak. Dette sikrer en tett forbindelse uten luftlekkasjer.

Svært høy presisjon på
alle profiler

Enkelt å male. Svært
god vedheft og ferdig
grunnet materiale
med høy tetthet.

Listene absorberer
normal krymping uten
gliper mellom list og
tak.

Ingen synlige spikerhull, kvistlakk ikke
nødvendig.

Monteres og fuges
enkelt med tilhørende lim.

Ingen avvik i materiale.
Hele listen holder 1.
kvalitet. Gir et varig og
pent resultat.

Kuttes med vanlig sag/
gjærdesag uten flising
av skjøter.

Materiale fritt
for alle cfc/kfk
avgasser.

Listene er pakket
i esker for enkel
transport, og
sikker lagring.

Spar tid, spar penger og få et pent resultat som varer

ENKLERE, PENERE OG
BILLIGERE.

VÅRE MEST SOLGTE PRODUKTER
Deco selger mer enn 400 forskjellige dekorprodukter i kunststoffmaterialer men noen har blitt spesielt mye benyttet av våre kunder.
Deco taklister i Normastyl-serien er rimelige taklister som er
enkle å montere og som gir et meget pent resultat. De leveres
som hulkil eller profillister i størrelsene 20 x 20, 35 x 35, 50 x
50 og 80 x 80 mm. Leveres i lengder på 2 meter og monteres
med lim. Limrester fjernes lett med fuktig klut.

Se varenr.: A1, A2, B2, B5 og QR
Deco gerikt i Wallstyle-serien er solide lister for innramming av
dører og vinduer. Leveres som flat eller profilert list med 15 mm
tykkelse og breddene 65 og 70 mm i lengder på 220 cm. Monteres med lim, men kan om ønskelig også stiftes. Limrester fjernes lett med fuktig klut.

Se varenr.: WL6, WD1, WD2 og WD3
Deco fotlister i Wallstyle-serien er solide lister i størrelsene 12
x 19, 17 x 55, 12 x 80 og 15 x 120 mm. Lengde 244 cm.
Høytalerledninger etc. kan event. skjules i hulrom bak listen.
Monteres med lim, men kan om ønskelig stiftes.
Limrester fjernes lett med fuktig klut.

Se varenr.: FL1, FL2, FL3, og FL6
Deco Innkassinger/Lyslister i Arstyle-serien brukes til å
bygge innkassinger rundt avløpsrør og sprinkleranleg.
Våre ferdigstøpte L-formede innkassinger finnes i størrelserne:
100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 200 x 250 og buet lyslist 145
x 175. Lengder 200 cm.
Nyhet i 2011 er en innkassing 30 x 30 som leveres i lengde 260

Se varenr.: L1, L2, L3, L4 og L5

Spar tid, spar penger og få et pent resultat som varer

ENKLERE, PENERE OG
BILLIGERE.

Erfaringer..
Entrepenør Bygg og Maskin AS

Norgeshus Din Bolig—Roar Eiken.

Furuheim Sykehjem, Larvik.
”Ved ombygging og oppussing av eldresentret ble det benyttet over 3.300 meter gerikter fra Deco Systems. Disse
måtte tåle harde påkjenninger fra rullestoler og sykesenger. Ved ettårsbefaringen var det ingen bemerkninger på
listverket. Det er vi meget fornøyd med.”

”Vi benyttet listverk fra Deco til en
større enebolig og er ikke i tvil om å
benytte det igjen for tilsvarende jobber.
Resultatet ble flott! Har brukt det på
et prosjekt til nå og vil bruke det
igjen på enebolig siden.”

Store prosjektleveranser:

Økern Torgvei 5, Oslo, 72 leiligheter. Innkassinger fra Deco.
Vollen Panorama, Asker, 30 leiligheter. Lister og innkassinger fra Deco.
Fritzø Brygga, Larvik. 40 leiligheter. Lister og innkassinger fra Deco.
Kilen Brygge, Sandefjord.
160 flotte leiligheter ved havnen i Sandefjord, alle med Nomastyl taklister.
Torvparken, Re i Vestfold. 33 leiligheter. ”Vi har benyttet innkassinger fra Deco
Systems til å skjule sprinkleranlegg i alle leiligheter. I alle tak har vi benyttet
Nomastyl listverk. Vi er meget godt fornøyd med resultatet dette har gitt.”
Raaen Entrepenør AS.

Vi har fornøyde kunder..
Deco systemer as har siden 2004 spesialisert seg på å levere listverk og innredningsmaterialer til byggevarebutikker, byggmestere, malermestre og store entrepenører.
Vår målsetting er å levere de beste produktene til riktig pris. Vi har varer på lager i
Sandefjord og har ukentlige leveranser fra fabrikken i Belgia.
Send en mail til post@decosystems.no så sender vi vareprøver, foto og besvarer
eventuelle spørsmål.
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