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Deco Systems AS er leverandør av et stort utvalg listverk i kunststoffmaterialer produsert av markedsledende NMC i Belgia.
Deco listverk har en rekke egenskaper som gjør montering rakst og enkelt, i tilegg til at man får et meget pent resultat over tid.
Produktenes unike egenskaper sikrer bedre lønnsomhet i prosjektet. Kontakt oss for beregning av besparelser, priser eller tilbud.
Flere og flere byggmestere, og entreprenører benytter i dag denne type listverk med svært gode tilbakemeldinger.
Vi kan vise til en rekke prosjekter innenfor nybygg og rehabilitering. Se referanser på vår hjemmeside www.decosystems.no

Nomastyl taklister – Ideelt for boligprosjekt
- Svært stabile materialer gir mindre etterarbeid
og penere resultat
- Ingen synlige spikerhull da listene festes med lim
som fuger i samme opperasjon
- Faste lengder forenkler montering og håndtering
på byggeplassbyggeplass
- Rask og enkel montering
- 100% resirkulerbare materialer frie for alle CFC/
KFK gasser
Førsteklasses kvalitet gir penere resultat enn tre og
mdf, samt mindre reklamasjon.

Listverk i polystyren er på full fart inn i de
norske hjem. Se vår nettside for mer informasjon om fordelene ved å bruke Deco listverk.

Gerikt og Fotlist

WD1

- Gerikter i hardt materiale
- Påvirkes ikke av vann og fukt
- Ingen synlige spikerhull
- Raks og enkel montering
- 2,2 og 2,44 meter lengder

WD2

Store besparelser for bruk i prosjekt.
Flere typer profiler. Be om vareprøver!

WD3
Monteres med lim!

Innkassinger for sprinkler rør og
ventilasjon.
Ferdige innkassinger gir store besparelser.
Perfekt for å bygge inn rør, sprinkleranlegg
og ventilasjon etc.
- Limes enkelt på plass.
- Fester på gips mur, tre etc.
- Plass for montering av downlights
- Lav vekt og enkel håndtering da alle kasser
er pakket i esker merket antall meter
- Enklere enn å bygge kasser i tre og gips.
Kommer i størrelsene 10x10, 15x15, 20x20 og
20x25

Brukt på over 900 leiligheter siste 2 år.

Ta kontakt for vareprøver eller en nærmere presentasjon. Vi kan også gi demonstrasjon av montering på byggeplass.
Vi håper dette vil være av interesse for deres kommende prosjekt.
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