Wandpanelen met
de look van natuursteen

Wandbekleding

Interieurtoepassingen
www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Decoramic
Waterbestendige wandpanelen
voor interieurafwerking
Met Decoramic tegels krijgt je wand de natuurlijke uitstraling van
een tegelmuur, of het nu voor nieuwbouw of renovatie bestemd
is. De tegels zijn 100% watervast waardoor ze uiterst geschikt zijn
voor plaatsing in vochtige ruimtes. Ze worden eenvoudig blind
vernageld of geniet, of meteen op de wand gekleefd.
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100% waterafstotend
Ideaal voor vochtige ruimtes in huis
(badkamer, keuken, ...)

Eenvoudig te plaatsen
Makkelijke plaatsing door het gebruik van
tand en groef
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Reinigen uiterst eenvoudig
Zachte vochtige spons met reinigingsmiddel
op waterbasis volstaat

UV-resistant
Hoge kleurvastheid omdat de tegels zijn
opgebouwd uit UV-bestendige platen

Duurzaam en 100% recycleerbaar

P110: breedte 650 mm / hoogte 375 mm / dikte van het profiel 5 mm / aantal m2 per pak: 1,95 m2

P113
start- en eindprofiel

P114
hoekprofiel

Afwerkingsprofielen

1163 Stone zwart

1162 Stone grijs

Het product is ontwikkeld op een basis van
gerecycleerd pvc

1161 Stone wit
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Deze profielen zijn beschikbaar in grijs geannodiseerd en zwart geannodiseerd

Bij Deceuninck geeft ons engagement op innovatie-, milieu- en designvlak ons een duidelijke focus:
bouwen aan een duurzame thuis. Een thuis die aantrekkelijker is en waar het energie-efficiënter wonen is.
Deceuninck werkt overal ter wereld met toonaangevende materialen, wat leidt tot onderhoudsvriendelijke,
isolerende en duurzame topproducten die aan het einde van hun levensduur volledig recycleerbaar
zijn. Bovendien helpen onze waarden ons om te bouwen aan een betere wereld voor onze partners en
eindgebruikers. Deceuninck zet de eerste stap door te bouwen aan een duurzame thuis.
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Building a sustainable home
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