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Testet av: 

Deco Innkassinger på 1 – 2 - 3 
Raskere montering  
Opp til 10 lm kasse monteres pr. time. 

Ingen avvik   
Materiale i kassen holder 
1. kvalitet hele veien 

Nøyaktig vinkel.  
90 graders vinkel uten 
behov for hjørnebe-
slag. 

 

Enkel håndtering 
Kassene er ferdig pakket i 
esker for enkel håndtering, 
transport og lagring.  

Monteres med lim. 
Fuges enkelt i samme 
opperasjon med tilhø-
rende lim. Fester mot 
betong, gips, og tre. 

Mindre etterarbeid 
Ingen synlige skruehull 
og sparkling/pussing. 
Ferdig grunnet overflate 
med god vedheft. 

Lette materialer 
Faste lengder og lav 
vekt gjør montering 
enkelt. Anleggsflate for lim.  

Hellimes mot tak og vegg. 
God isolasjonsevne og 
hindrer kuldebroer 

Store besparelser. 
Ferdige innkassinger gir 
reduserte kostnader. 

Lett å tilpasse. 
5 forskjellige størrelser.  
Enkel tilpassing ved behov 
 
Kuttes med vanlig gjærde-
sag eller kniv for mindre 
støv. 

 

Resirkulerbart og miljøvennlig 
Materiale fritt for alle cfc/kfk av-
gasser, og farlige brannhemmere. 

1. Legg en god stripe Adefix lim på sidene som skal mot tak og vegg.  
2. Kassen presses lett på plass over ventilasjon. Krittsnor er satt for å få kassen vinkelrett. Adefix lim fester både på 

gips og betong.  
3. Kassen henger nå av seg selv, og overgang vegg og tak fuges ut med samme lim. Kassen er ferdig grunnet og 

klar til overmaling   etter at skjøter er limt og sparklet. 2 meter kasse er montert på 8 minutter. Besparelsene blir 
med andre ord svært store både på tid og etterarbeid fremfor tradisjonell måte å bygge kasser.   

 

Arstyl kasser leveres i størrelse: 10x10, 15x15, 20x20, 25x20 for montering med Lim. Lengde 2 meter. 
Level LC3 leveres i størrelse 30x30. Lengde 2,6 meter. Festes med skinne i bakkant.  
 

 

Vil du vite mer om Deco Innkassinger se vår nettside http://www.decosystems.no/innkassinger.aspx 

Bedre HMS 
Lett å bære 
Mindre kutting 
Renere montering 


