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Decokay B.V. Ruijsstraat 57, 5921 VJ Venlo
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze of in welke vorm dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De informatie in dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de
vermelde gegevens onvolledig of onjuist zijn. De uitgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
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JAB ANSTOETZ

ADVIES

Decokay is dé specialist voor de aankleding van uw huis. In het assortiment
van Decokay vindt u altijd de mooiste merken en de nieuwste stijlen, waarmee
u uw woning van beneden tot boven compleet kunt voorzien van verf, stoffen
muur-, raam- en vloerdecoratie. Zo maakt u van uw huis echt uw thuis.
Heeft u plannen om uw interieur te veranderen, of gaat u wellicht binnenkort
verhuizen? Het team van Decokay helpt u graag op weg met het geven van
advies, tips en woonideeën. Ook vinden we het prettig om mee te kijken
naar uw reeds gemaakte plannen en u te adviseren over de uitvoerbaarheid
daarvan.

TWEE WETEN MEER
DAN ÉÉN
Natuurlijk bent u altijd welkom in onze winkel, maar ook een
bezoek bij u thuis is zo geregeld. In uw eigen vertrouwde
omgeving legt u uit wat uw wensen en plannen zijn. Samen
met onze adviseurs ontstaan mooie ideeën en praktische
oplossingen waar u nog jaren plezier van zult hebben.
Gediplomeerde specialisten
De interieurspecialisten van Decokay zijn stuk voor
stuk gediplomeerde vakmensen. Onze expertise op
het gebied van kleurgebruik, lichtinval, (kamer)
indeling en budgettering maken het aanpakken
van uw woning leuker, overzichtelijker en
eenvoudiger. Bel voor een afspraak, of loop
gewoon even binnen bij de Decokay winkel
bij u in de buurt en ontdek wat wij voor
uw bestaande of nieuwe woning kunnen
betekenen. Vind de Decokay bij u in de
buurt: decokay.nl
4 STYLING MAGAZINE

VAKKUNDIG
PERSONEEL
Wij vinden het belangrijk u het best
mogelijke advies te geven, passend bij
uw budget en stijl. De gediplomeerde
interieurspecialisten van Decokay zijn
experts op het gebied van de aankleding
van uw huis. Ons vak is onze passie, wij laten
graag zien wat de mogelijkheden zijn in uw
huis. Mogelijkheden waaraan u wellicht nog
niet gedacht had, praktische oplossingen, en het
gebruik van de nieuwste materialen. U zult versteld
staan van onze kennis en kunde.
De filosofie van Decokay
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe vloer, verf,
gordijnen, zonwering of behang: het professionele advies
van onze medewerkers krijgt u er altijd gratis bij.

FLEXA

PERSOONLIJK ADVIES
Voor iedere vraag bestaan meerdere oplossingen. In een persoonlijk advies,
afgestemd op de kenmerken van uw huis, laten onze experts zien wat de
mogelijkheden zijn. De basis van uw inrichting begint bij een passende vloer, de
mooiste muurbekleding, de juiste verf en de beste raambekleding die past bij uw
wensen, stijl en budget.
Ga voor meer inspiratie & styling advies naar: decopedia.nl/advies
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SERVICE
Decokay staat voor service
die begint in de winkel of bij u
thuis, met een op uw vraag en
situatie afgestemd advies. Onze
eigen vakbekwame stoffeerders,
monteurs, schilders en behangers
leveren altijd de beste kwaliteit.

MONTAGESERVICE
Tegen een geringe vergoeding kunt u
gebruikmaken van onze montageservice. Dit
houdt in dat wij voor u uw klus uitvoeren. Vraag
bij de Decokay winkel bij u in de buurt, naar de
mogelijkheden.

BN/VOCA
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MEETSERVICE
U bent op zoek naar gordijnen, vloerbedekking of
zonwering? Wanneer u uw aankoop bij Decokay
doet, komt onze vakkundige meetservice gratis
bij u thuis om de juiste afmetingen op te meten.
U krijgt de garantie dat bestelde artikelen precies
op maat worden geleverd. Wij meten tot op de
centimeter nauwkeurig, voor ons een klus waar wij
onze handen niet voor omdraaien, voor u een zorg
minder.

MENGSERVICE
U heeft uw oog laten vallen op die te gekke kleur
verf, maar in de standaardkleuren kunt u hem net
niet vinden. Geen zorgen! Bij Decokay mengen we
ruim 50.000 unieke kleuren verf speciaal voor u.
Naast het uitstekende huismerk van Decokay vindt
u bij ons tevens binnenverf en buitenverf van alle
topmerken, zoals Sikkens, Sigma, Flexa en Histor.
Heeft u ergens een mooie kleur gezien? Neem
een voorbeeld mee naar de winkel, zodat onze
computer de kleur kan ‘inlezen’ en vervolgens de
gewenste hoeveelheid
kan mengen. Gewoon
terwijl u wacht!

U heeft de juiste
beslissing genomen
decokay.nl/goedgekozen

BEHANGSERVICE
Met behang kunt u uw muren snel en eenvoudig
decoreren op een flexibele en smaakvolle manier.
Behangen, zeker als het gaat om behang voorzien
van een motief, is een precieze klus. Heeft u even
geen zin of tijd om zelf te behangen? Of ziet u
er tegenop om het zelf te moeten doen? Maak
dan gebruik van de behangservice van Decokay.
Onze professionele behangers doen hun werk op
vakkundige wijze, zodat u jarenlang kunt genieten
van het perfecte eindresultaat.
ARTE
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WOONKAMER

ST YLING
Een goede basis is essentieel voor een prachtig
interieur. Hiervoor bent u bij Decokay aan het
juiste adres. Elementen zoals muur-, raam- en
vloerbekleding en vaste kasten vormen de basis
voor de verdere inrichting met meubilair en
bijpassende accessoires.
In de woonkamer worden vaak heel wat uren
doorgebracht. Een fijne sfeer in deze ruimte is
belangrijk. De sfeer die de woonkamer uitstraalt,
ziet u wellicht graag terug in andere ruimtes, of u
wilt voor de woonkamer een totaal eigen, unieke
sfeer creëren. Alles is mogelijk. Bij de sfeer die
u beoogt gaat het niet alleen om de meubels die
u kiest maar ook om andere elementen zoals
gordijnen, vloeren, zonwerig, verf of behang. Als
deze goed op elkaar af zijn gestemd, vormen ze
de perfecte, harmonieuze basis voor de verdere
inrichting.

Een prachtig interieur
begint bij de basis
decokay.nl/
harmonieuzebasis

ARTE
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BEHANG

GORDIJNEN
VAN
HEADLAM

Behang is verkrijgbaar in verschillende
soorten; klassiek of modern; vlies- of
juist vinylbehang. In de winkels van
Decokay kunt u, op uw gemak, onze

Een Headlam-interior gordijn
biedt niet alleen privacy, het
brengt bovendien sfeer in uw
interieur. Gaat uw voorkeur uit
naar elegant en romantisch,
dan passen de stoffen uit de
collectie Transparent Treasures
bij u. Wanneer u gaat voor
luxueus en toch eigentijds, zal
de Explicit Luxury collectie bij u
in de smaak vallen.

behangboeken doorbladeren. Om aan
alle wensen te voldoen, hebben wij
behang in de meest uiteenlopende
stijlen. Vanzelfsprekend ook die van
u. Natuurlijk kunt u de behangboeken
mee naar huis nemen om op uw gemak
de keuze te maken die bij u past.
BEHANGEXPRESSE

DESSO

VLOERKLEDEN

Met een karpet of vloerkleed brengt u rust en eenheid in uw
interieur. Karpetten stralen niet alleen warmte en comfort uit maar
zijn een echte blikvanger in uw woning! Is de akoestiek in een
ruimte nog niet optimaal? Een karpet kan hiervoor de oplossing
bieden.
KARPETTEN IN ALLE SOORTEN
Bij Decokay heeft u de keuze uit karpetten van
verschillende toonaangevende merken, zoals de Festival
collectie van Brinker Carpets. Net als regulier tapijt,
bieden wij vloerkleden in alle mogelijke kleuren en
uitvoeringen, van bouclé tot frisé of hoogpool,
geweven of geknoopt. Of u nu op zoek bent naar
een mooi wollen karpet, hippe vintage patronen
of grafische design, in onze winkel vindt u talloze
voorbeelden.

GORDIJNEN

Met de fraaie gordijnen van Decokay zorgt
u voor de sfeer in huis die bij u past én
houdt u de warmte binnen. Omdat u
bij Decokay de keuze heeft uit talloze
dessins en stoffen zoals velours,
linnen en in-betweens vindt u bij
ons altijd gordijnen die perfect
aansluiten bij uw interieur.

TOPPOINT
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BEHANG
VAN A.S.
CRÉATION
A.S. Création hoort tot de
grootste behangfabrikanten
van Europa. Met een jaarlijkse
productie van ruim 2000
verschillende soorten behang
en randen biedt A.S. Création
altijd de nieuwste trends van traditioneel behang tot
fotobehang, passend bij elk
budget.

EIJFFINGER

ARTE

BEHANG

SOORTEN

Welke stijl u ook heeft, er is altijd wel een behang dat bij u past. Of uw voorkeur
nu uitgaat naar klassiek of modern, vintage of natuurlijk, uitgevoerd in vinyl of
vlies, bij Decokay vindt u wat u zoekt. Kunt u in de winkel niet kiezen en bladert
u liever thuis op uw gemak door de behangboeken uit onze winkel? Neem dan
gerust wat boeken mee naar huis. Heeft u behoefte aan advies afgestemd op
uw woonwensen, budget en de mogelijkheden van uw huis? Onze experts
staan gratis voor u klaar.
Wat is uw stijl: decopedia.nl/behangsoorten
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TIPS
U wilt graag iets veranderen in uw huis, maar weet
u eigenlijk al wat precies? En waar begint u? Vaak
brengen wat kleine aanpassingen u al heel ver en kunt
u met minimale inspanning uw huis toch een hele nieuwe
‘look’ geven. Decokay biedt een ruim assortiment aan
behang, raamdecoratie, gordijnen, verf en vloeren. Eén van
de makkelijkste manieren om een ruimte een totaal andere
uitstraling te geven is met een nieuw behang. Behang is de
perfecte aankleding voor uw muren. En er is keuze te over, effen
of met print, kleurrijk, klassiek of hip.
TIP 1: Kies voor een eyecatcher, in de vorm van een prachtig dessin of
opvallende kleur en combineer dit met een rustige tegenhanger. Hiermee
creëert u balans in de ruimte en in uw interieur.
TIP 2: Werk vanaf de raamkant van de kamer, de kamer in. Het licht valt zo
in de naden van het behang, waardoor ze bijna onzichtbaar worden.
TIP 3: Geef het behang de tijd om rustig te drogen. Sluit deuren en ramen en

BEHANG
VAN ARTE EN
HOOKEDONWALLS
Het behang van Arte en
HookedOnWalls kenmerkt
zich door een exclusieve en
luxueuze uitstraling. Elk jaar
creëren eigen ontwerpers
nieuwe collecties die naast
vernieuwend en trendbepalend,
ook van superieure kwaliteit
zijn. Arte en HookedOnWalls
zijn voortdurend op zoek naar
nieuwe productiemethoden en
materialen van hoge kwaliteit.
Dit verklaart waarom het
ontwerpen van een nieuwe
collectie makkelijk meer dan een
jaar in beslag kan nemen.

zet de verwarming laag. Als het behang te snel droogt loopt u het risico dat het
gaat bobbelen.

HOOKEDONWALLS

BEHANGEXPRESSE

BN/VOCA

A.S. CRÉATION
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ZONWERING
VAN
DECOKAY
DESIGN
De Decokay Design
zonweringcollectie is
veelomvattend. We hebben
rolgordijnen, aluminium
jaloezieën, duette, plissé,
multishades, vouwgordijnen,
houten jaloezieën en last but
not least verticale lamellen

KEUKEN

ST YLING
De keuken wordt een steeds belangrijkere
plek in huis. Wie droomt er niet van een grote
woonkeuken of een open keuken die deel
uitmaakt van de living?
De keuken is niet alleen de ruimte om te koken
maar heeft steeds meer de functie gekregen van
ruimte om gezellig samen te zijn. Met slimme
oplossingen maakt u ook van uw keuken zo’n
trekpleister in uw huis.

LIFESTYLE INTERIOR BY HEADLAM

LUXAFLEX®
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PURE & ORIGINAL

Niet alleen
om te koken
decokay.nl/trekpleister

DECOKAY DESIGN

ZONWERING

VLOEREN

sfeer. Kiest u voor mooi of praktisch of een

woonkamer ook geschikt voor de hal en

combinatie? Jaloezieën, shutters of lamellen

de keuken? Of is voor die ruimtes een

worden in diverse materialen gemaakt

andere vloer praktischer of mooier?

Zonwering kleedt een ruimte aan en brengt

Is de vloer die u kiest voor de

zoals stof, hout, aluminium, kunststof of een
combinatie daarvan. Waar gaat uw voorkeur

Wij staan voor u klaar met gedegen

naar uit? Misschien wel net zo belangrijk

advies over materialen en een schat

zijn de praktische eisen van de omgeving. Zo

aan ervaring. En het leggen van de

is het voor de keuken goed om er rekening

vloer? Ook dat kunt u overlaten aan

mee te houden dat de zonwering makkelijk

Decokay, inclusief de juiste basis met

schoon te houden is.

ondervloeren van topkwaliteit.

VERF

Keukenmuren kunt u prima verven, echter ze
hebben vaak wat meer te verduren. Kies daarom
bij voorkeur voor goed afneembare verf, waarbij
vlekken eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Kiest u voor een kleur op de muur? Laat deze
kleur dan terugkomen in de accessoires.
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EETKAMER

ST YLING
Bij de styling van de eetkamer gaat uw
aandacht al gauw uit naar meubilair
en accessoires. Om te komen tot een
mooi passend geheel is aandacht voor
de basis, namelijk de muur-, raam- en
vloerbekleding, essentieel. En laat dat nou
onze specialiteit zijn!
In welke ‘mood’ bent u?
Om te ontdekken wat u nou echt mooi vindt,
kan het maken van een moodboard helpen. Hoe
ziet uw ideale kamer eruit? Ook kunnen op deze
manier de woonwensen van uw huisgenoten
meegenomen worden, om tot een resultaat te
komen waar iedereen blij mee is.

DESSO

BEHANG

Kleine moeite, groot plezier. Wanneer u toe bent
aan een verandering in huis die niet te veel tijd
en moeite kost past u de sfeer van uw kamer
volledig aan met ander behang. Een kleine makeover met een groots effect.
Weten hoeveel behang u nodig heeft?
decopedia.nl/behangsoorten
A.S. CRÉATION
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GORDIJNEN
VAN
TOPPOINT

Onze specialiteiten
decokay.nl/
aandachtvoordebasis

Een grote passie voor
interieurtrends en vormgeving.
Een heldere focus om, onder
alle omstandigheden, tot de
best mogelijke raamoplossingen
te komen. Dat is de missie
van Toppoint! Toppoint is
gedreven om de meest mooieen functionele raamdecoratie
voor u te ontwikkelen. Continue
ontwikkelingen qua design en
techniek worden toegepast.
Oogstrelende raamdecoratie,
functionele perfectie.

LIFESTYLE INTERIOR BY HEADLAM

ZONWERING

Uw keuze in zonwering kan bepalend zijn voor de sfeer in uw huis. Wat
is het effect van een materiaalsoort, kleur en design in relatie tot het
raamtype, de functie van de ruimte en het karakter van uw eigen
interieur?
Bij het uitzoeken van zonwering voor uw huis kijkt u niet alleen
naar de praktische gebruiksredenen; u wilt ook dat het geheel
er mooi uitziet.

TAPIJT

Een warme en chique uitstraling creëert u met tapijt.
Ook de akoestiek in een kamer met tapijt klinkt voller,
ronder en natuurlijker. Bovendien is tapijt comfortabel,
isolerend én goed voor de luchtkwaliteit in huis.
In ruimtes met zachte vloerbedekking als tapijt
zweven maar liefst 50% minder stofdeeltjes!

DECOKAY DESIGN

LUXAFLEX
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GORDIJN

SOORTEN
Met de gordijnen van Decokay houdt u niet alleen de
warmte binnen, maar zorgt u meteen voor een extra
dosis sfeer in huis. Bovendien werken gordijnen
geluidsisolerend en dragen daarom bij aan een fijne
akoestiek in uw huis. Omdat u de keuze heeft uit
talloze dessins en stoffen zoals velours, linnen en
in-betweens vindt u bij ons altijd gordijnen die
perfect aansluiten bij uw stijl.

A HOUSE OF HAPPINESS
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HOLLAND HAAG

LIFESTYLE INTERIOR BY HEADLAM

GORDIJNEN
VAN JAB
ANSTOETZ
De naam Jab Anstoetz staat
bekend om zijn visionaire
ontwerpen en hoogwaardige
textielcreaties die telkens weer
nieuwe trends bepalen. Het
assortiment bestaat uit een
uitgebreid palet van prachtige
decoratieve stoffen.

TOPPOINT

EIJFFINGER

TIPS
# Om te voorkomen dat gordijnen verkleuren in het zonlicht, kunt u de gordijnen
laten voeren. Als u voor een lichtdichte voering kiest, kunt u de ruimte goed
donker maken.
# Heeft uw huis nog ramen met enkel glas, kies dan
voor een dikkere voering die een isolerende functie
heeft.

Hoe combineert
u gordijnen
decokay.nl/combineren

JAB ANSTOETZ

JAB ANSTOETZ
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BABYKAMER

ST YLING
Het inrichten van de babykamer hoort bij een
spannende nieuwe fase in uw leven. Een leuk
project waar met veel liefde aan gewerkt wordt.
Welke stijl kiest u voor de kamer waar uw kindje de
eerste jaren van zijn of haar leven zal doorbrengen?
Een serene kamer of juist een kamer vol kleur en
dessins? Bij Decokay vindt u inspiratie voor uw

EIJFFINGER

perfecte babykamer, en kijken we ook alvast mee
hoe deze kamer over een paar jaar met simpele
ingrepen met uw kind mee kan groeien.

BN/VOCA

BEHANG

Geef de babykamer een originele uitstraling
met een behang dat past bij de stijl en het
thema van de kamer. Voor een retro uitstraling
kunt u kiezen voor een vintage behang, voor een
moderne uitstraling kiest u een eigentijds behang
met dessins of print. Wilt u een Scandinavische
look? Dan kiest u eerder voor een ingetogen behang
met eenvoudige motieven.

BEHANGEXPRESSE
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Voor een spannende
nieuwe fase
decokay.nl/
metliefdegemaakt

BEHANG
VAN
BN/VOCA
Grensverleggend, net even
anders, altijd op zoek naar
een twist. Het behang van BN/
Voca staat bekend om zijn
kwaliteit en originaliteit. Door
de verbeeldingskracht van het
ontwerpteam en de klanten te
bundelen ontstaan verrassende
collecties en baanbrekende
designs.

VLOER

De eerste periode brengt uw baby vooral
slapend door in de babykamer. Na een tijdje
zal de bewegingsvrijheid van uw kindje
groter worden. Een schone, warme en
veilige vloer zijn belangrijke voorwaarden
bij de keuze van een vloer. Evenals uw
budget en de gewenste uitstraling.

DESSO
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GORDIJNEN
VAN A
HOUSE OF
HAPPINESS
A House of Happiness is een
kleurrijk merk waar duurzaamheid, creativiteit, kwaliteit, inspiratie en passie voor
textiel samenkomen. A House
of Happiness brengt twee keer
per jaar een nieuwe collectie uit.
De recent gelanceerde ‘groene’
najaarscollectie bestaat niet
alleen uit 100% duurzame en
gerecycelde stoffen maar er is
ook gebruik gemaakt van een
nieuw drukprocedé waarmee
80% water bespaard wordt. Dit
is ongeveer 1000 liter per rol van
50 meter!
Kortom, A House of Happiness
gaat voor groen.Gordijnen waar
u écht blij van wordt!

KINDERKAMER

STYLING

Met een neutrale basis kunt u alle kanten op
in de kinderkamer. Uw kind zal blij worden
van een plek waar lekker met vriendjes
gespeeld kan worden, en waar hij of zij
heerlijk tot rust kan komen. Wij kijken
graag met u mee hoe we de inrichting en
aankleding kunnen laten aansluiten bij de
belevingswereld van uw kind om er een
echte droomkamer van te maken.
Of u nu kiest voor natuurlijk, romantisch, retro,
stoer of industrieel, met de juiste accessoires
voert u de gekozen stijl door tot in detail. Hoe
neutraler de basis, hoe makkelijker deze meegroeit
met uw kind. Kiest u voor aankleding die bij

VERF

een bepaalde leeftijd past, dan zal deze na de

“houdbaarheidsdatum” aan vervanging toe zijn.

Enienturerum excea voluptio officiet
acepuditibus acepro te ommo coremodit

Voor
lam fugit voluptati
am een
fugitspannende
pererch?

nieuwe fase
decokay.nl/droomkamer

Itae culpa comnimi, si consero te nectota

spedipsam volecto odiae nobis est ate veni
cus consequod ut estiis escia dunt excepelia
doluptiis sit quundi nonet od eliam fugia
dolupta. Curabitur et condimentum mi.

BN/VOCA

DECOKAY DESIGN
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A HOUSE OF HAPPINESS

GORDIJNEN

Gordijnen maken de sfeer compleet in de
droomkamer van uw kind. Wilt u de kamer
compleet donker kunnen maken, let dan bij
de aanschaf op de dikte van de stof en of ze
verduisterend zijn. Heeft u uw oog laten vallen op een
mooie maar lichte stof maar wilt u toch een donkere
kamer? Wellicht bereikt u met een voering het beoogde
effect.

VERF

Een wandje verven is zo gepiept en geeft de ruimte meteen een
nieuwe look. Uitermate geschikt voor de kinderkamer is een verf
op waterbasis, vrij van oplosmiddelen. Na het verven even goed
luchten en de kamer is weer klaar voor gebruik.

EIJFFINGER

VLOER
Met een vloer die tegen een stootje kan hoeft
u zich geen zorgen te maken over krassen
en deukjes als gevolg van het spelen met
autootjes en houten blokken. Een slijtvaste en
comfortabele vloer eventueel voorzien van
een zacht en warm karpet, zorgt voor urenlang
speelplezier voor uw oogappel.
Kinderbehang als blikvanger
decokay.nl/kinderbehang
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SLAAPKAMER

BEHANG
VAN BEHANG
EXPRESSE

ST YLING

Behangexpresse B.V. is al
bijna 20 jaar een begrip op
het gebied van behang. In de
loop der jaren timmerde het
bedrijf aan de weg door onder
andere nauw samen te werken
met diverse designmerken
zoals Kidswall, een merk dat
zich vooral richt op behang
voor kinder- en tienerkamers.
Door met verschillende
merken samen te werken,
heeft Behangexpresse veel
verschillende stijlen en
daardoor voor elk wat wils.

Wie waant zich in zijn eigen slaapkamer niet
het liefst in een slaapkamer die eruit ziet
als een echte hotelsuite? Luxe matrassen,
prachtig beddengoed van natuurlijke
materialen, sfeerelementen en rustige kleuren.
Mogelijkheden te over om de eigentijdse
slaapkamer niet onder te laten doen voor een
suite in een boutique hotel.
Waar comfort vroeger niet veel verder ging dan
een goede matras, is het nu mogelijk om alle
luxe uit een hotelsuite naar uw eigen slaapkamer
te halen. Een hoog boxspring bed voorzien van
hoofdbord, mooie verlichting, een tot in detail
doorgevoerd thema en misschien behoort een
badkamer en suite zelfs tot uw mogelijkheden.

Dromen kunnen
werkelijkheid worden
decokay.nl/hotelsuite

A.S. CRÉATION
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VERF
Houd bij de kleurkeuze rekening met de ligging van de
kamer. Bevindt deze zich aan de zon- of schaduwkant
van uw huis? Warme of koude kleuren versterken deze
natuurlijke omstandigheden. Wilt u een slaapkamer die
rust uitstraalt? Dan valt uw keuze vast op een andere
kleur dan wanneer u een dynamische uitstraling wilt.

SIGMA

GORDIJN

Als raambekleding voor de

slaapkamer zijn gordijnen een
voor de hand liggende keuze.
Gordijnen versterken de sfeer
die u wilt uitstralen, zorgen voor
extra warmte en u kunt de kamer
verduisteren wanneer u wilt.

PVC

PVC vloeren hebben veel weg van
vinylvloeren, beiden zijn gemaakt van
kunststof. Omdat PVC vloeren een stuk
harder en zwaarder dan vinyl zijn kunnen
ze tegen een stootje, zijn ze waterdicht en
makkelijk schoon te houden. Een ander voordeel
van PVC is dat dit materiaal warmte goed geleidt,
waardoor de combinatie met vloerverwarming
ideaal is. Overweegt u PVC voor uw vloeren? De
adviseurs van Decokay helpen u graag!

JAB ANSTOETZ

DECOKAY DESIGN
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ZONWERING
VAN
LUXAFLEX®
Luxaflex® staat bekend als
de absolute trendsetter in
de wereld van modieuze
raambekleding en biedt de
meest uitgebreide selectie van
zonweringsystemen die perfect
samen gaan met elk interieur en
elke behoefte.

ZONWERING

SOORTEN

Aluminium of houten jaloezieën, shutters en lamellen behoren tot het assortiment
binnenzonwering van Decokay. Jaloezieën bestaan uit dunne, liggende lamellen die
u in verschillende standen kunt zetten. Shutters zijn houten luiken met verstelbare
lamellen. Ze zijn een lust voor het oog én een uitstekende oplossing tegen
ongewenst zonlicht. Dankzij de verstelbare louvers regelt u met shutters zelf de
hoeveelheid lichtinval in de kamer.

DIB BLINDS

DECOKAY DESIGN

TIP(S)
Te veel keus, eindeloze mogelijkheden? Dat
snappen wij. Kom daarom gerust eens langs en
leg uw vragen en ideeën aan ons voor. Samen
komen we altijd tot een oplossing die aansluit
bij uw wensen en budget.
Weten hoe zonwering uw huis
duurzamer kan maken?
decopedia.nl/zonwering-energieverbruik
LUXAFLEX®
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ZONWERING
VAN DIB
BLINDS
Dib Blinds is een jong
Nederlands merk voor
maatwerk jaloezieën. Dib Blinds
jaloezieën zijn strak, stoer,
modern en uiterst functioneel
en bovendien geschikt voor elk
interieur.
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BADKAMER

ST YLING
Dringen bij de wastafel, in de rij voor de
douche. Irritatie en frustratie, terwijl juist
deze ruimte zich zo goed leent voor de
broodnodige ontspanning op zijn tijd.
Tover uw badkamer om tot uw eigen huis spa.
Met grote spiegels, goede verlichting, natuurlijke
materialen en luxe textiel draagt uw badkamer
de sfeer uit van een meditatieve ontspannende
ruimte. En wanneer u buiten de spits de tijd
neemt voor een ontspannen bad of relaxende
douche, spoelt u alle spanning en zorgen van de
dag zo van u af.
Net als voor alle andere ruimtes in huis geldt
ook hier, een opgeruimde badkamer zorgt voor
een opgeruimd hoofd. Met een wandmeubel of
een kast zijn alle losse toiletspullen in een mum
van tijd uit het zicht en netjes opgeborgen.

PURE & ORIGINAL

VERF

De badkamer krijgt nogal wat te verduren. Door
het vochtige en warme klimaat is een groot aantal
producten niet geschikt voor deze ruimte. Kies voor een
waterbestendige verf wanneer u muren en plafond van
een mooie verflaag wilt voorzien.
Badkamer in de verf zetten?
decopedia.nl/vochtigeruimtes
DECOKAY DESIGN
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Ook zo toe
aan ontspanning
decokay.nl/jeeigenspa

VERF
VAN FLEXA
De nieuwe Flexa Kleur van het
Jaar 2018 is Heart Wood. Deze
kleur laat u weer in contact
komen met de kalmerende en
serene kleuren uit de natuur.
Deze moderne verftint is in
allerlei kleurcombinaties toe
te passen om verschillende
stemmingen te creëren,
afhankelijk van de gewenste
sfeer in uw woning. De kleuren
van 2018 horen bij het ‘A
Welcome Home’ palet: waarin
koele tinten blauw, vriendelijke
natureltinten en zeegroen de
toon zetten.
Bron: Flexa Kleurentrends
onderzoek 2018, flexa.nl.

DECOKAY DESIGN

ZONWERING

Bent u op zoek naar een geschikte raamdecoratie voor uw badkamer?
Kies voor een product uitgevoerd in materiaal dat gebruikt kan worden in
vochtige ruimtes en dat tevens voldoende privacy biedt. In onze collectie
vindt u onder andere rolgordijnen en jaloezieën die perfect aansluiten op uw
functionele en esthetische eisen.

DIB BLINDS
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VLOEREN
VAN DECOKAY
DESIGN
Decokay Design heeft een
volwaardige collectie vloeren.
Alle vloeren zijn van een goede
kwaliteit voor een Decokay prijs.
De collectie bestaat uit een
uitgebreide tapijtcollectie,
prachtige vinylkwaliteiten,
hoogwaardig laminaat en
een mooie collectie pvcstroken natuurlijk ook met
het hippe visgraatmotief. Het
pvc is verkrijgbaar in klik- en
plakvariant.

VLOER

SOORTEN

De juiste ondergrond is één van de belangrijkste elementen voor de stijl waarin u uw huis wilt inrichten. De vloer bepaalt immers grotendeels de sfeer
en stijl van uw interieur.
U realiseert het zich misschien niet elke dag, maar de
vloer is het meest gebruikte onderdeel van uw interieur. Zware meubels zijn een constante belasting voor
de vloer. En heeft u kinderen en/of huisdieren? Dan
heeft uw vloer het helemaal zwaar te verduren.
Natuurlijk wilt u niet dat op uw mooie, met zorg uitgekozen vloerbedekking slijtage te zien is. Neemt u
dus voldoende tijd om de juiste vloerbedekking uit te
zoeken, bij de specifieke ruimte en het gebruik daarvan. Kom langs bij Decokay waar u de materialen van
dichtbij ziet en waar u ter plekke informatie en uitleg
krijgt die u helpen bij het maken van de juist keuze.

DECOKAY DESIGN
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VLOEREN
VAN
DESSO
Desso zet zich in om de
gezondheid en het welzijn van
mensen te verbeteren door bij
te dragen aan een gezonder
binnenklimaat. De merken
Desso, Parade en Bonaparte
zijn getest in een onafhankelijk
laboratorium en hebben een
certificaat gekregen omdat
ze de concentratie van fijne
stofdeeltjes in de lucht
aanzienlijk verlagen.

De juiste ondergrond
voor mijn inrichting
decokay.nl/mijnvloer

DESSO
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GORDIJNEN

Heeft u binnen ons grote aanbod een mooie
gordijnstof gevonden? Dan maken we die
natuurlijk vakkundig voor u op maat. Bij ons bent
u verzekerd van het beste eindresultaat en heeft u
jaren plezier van uw gordijnen.

A HOUSE OF HAPPINESS

DESSO

VLOER

BEHANG

zit. Een strakke vloer van PVC of vinyl of een

u inspireert en waarin u zich goed kunt concentreren. Behang

mooi kamerbreed tapijt. Alles kan in uw eigen

een muur met kurk zodat deze dient als groot prikbord. Haalt

werkomgeving. Leve het thuiswerken!

u inspiratie uit de natuur? Kies dan voor een wand vullend

Een warm karpet waar u met uw blote voeten op

In uw eigen studeerkamer creëert u de sfeer die bij u past, die

fotobehang.

EIJFFINGER
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STUDEERKAMER

ST YLING

Wanneer u veel thuiswerkt of een druk gezin heeft, kan het
een goede keuze zijn om de logeerkamer of rommelkamer in
te richten als werk- of studeerkamer. Deze kamer hoeft niet
groot te zijn, juist een compacte ruimte zorgt voor meer
focus.
Maak van de studeerkamer een gezellige plek, hierdoor wordt het
een fijne kamer. Dat kan met een mooi bureau of sfeervolle tafel,
in plaats van standaard kantoormeubilair. Een mooie lamp op uw
bureau zorgt voor goed werklicht en maakt de kamer bovendien

BEHANG EN
STOFFEN VAN
EIJFFINGER
Het merk Eijffinger bestaat al
bijna anderhalve eeuw. De missie
van dit oer-Hollandse bedrijf is
om met uitgesproken en kleurige
dessins de wereld mooier te
maken. In al deze jaren is de
nieuwsgierigheid, creativiteit
en hang naar vernieuwing
onveranderd gebleven. Naast
interesse in de woontrends, dé
nieuwe kleur, dé nieuwe vorm
of hét nieuwe materiaal blikt
Eijffinger vooruit. Waar staan
we, wat drijft ons en waar
gaan we naar toe? En vooral,
hoe vertalen we dat naar ons
interieur?

heel sfeervol.
Houd het bureau netjes en ruim de boel aan het eind van de dag
op zodat u de volgende thuiswerkdag weer fris kunt beginnen.
Voer de styling van de kamer door tot in detail, gebruik hiervoor
mooie boeken, dierbare items of souvenirs van verre reizen. Met
een vaas verse bloemen op het bureau kan de studeerkamer
zomaar uw favoriete plekje in huis worden.

Thuis werken in een
gezellige sfeer
decokay.nl/
jefavorieteplekje

TOPPOINT
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VERF
VAN
SIGMA
Sigma Coatings streeft
er voortdurend naar om
superieure verven en
coatings te ontwikkelen en te
produceren.
Sigma streeft de beste kwaliteit
van haar producten na, waarbij
mens en milieu zo min mogelijk
belast worden.

PURE & ORIGINAL

INTERFLOORS
SIGMA
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FLEXA

BINNEN

VERF

Met een stijlvol likje verf zorgt u voor de finishing
touch in ieder interieur. Laat u eens inspireren door
de vele kleuren in ons uitgebreide verfassortiment!
Een kleur namaken van een voorbeeld? Geen
probleem voor onze verfmengmachine!
Toonaangevende verfmerken
Onze verf biedt een uitstekende dekking en een

VERF
VAN PURE &
ORIGINAL
Pure & Original maakt verf met
respect voor mens en natuur.
Alleen de beste grondstoffen en
natuurlijke pigmenten worden
gebruikt. Pure & Original laat
zich inspireren door de natuur,
steden, kunst en mensen.
Hiermee worden de nieuwste
kleuren gecreëerd, die voldoen
aan de strengste eisen en
voorschriften.

optimale hechting. Van Sikkens tot Flexa; bij Decokay
zijn alle toonaangevende verfmerken verkrijgbaar.
Handige verftips
Decokay biedt graag meer dan alleen hoogstaande
en duurzame verfproducten. Dankzij onze handige
verftips en advies zorgt Decokay ervoor dat u altijd
het perfecte eindresultaat behaalt, of u nu de vloer,
het plafond, de muur of het houtwerk wilt aanpakken.
Geeft u deze klus liever uit handen? Ook daarvoor
bent u bij Decokay aan het juiste adres.

DECOKAY DESIGN
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VERF
VAN DECOKAY
DESIGN
Decokay Design heeft
een uitgebreide collectie
muurverven en lakken. Deze
producten zijn allemaal van een
prima professionele kwaliteit
voor een scherpe aantrekkelijke
prijs. We mengen de verf voor
u in de gewenste kleur via
ons kleurenmengsysteem. De
collectie bestaat uit grondverf,
lakken voor buiten en voor
binnen in hoog- en zijdeglans,
muurverf en kalk- en krijtverf.

BUITEN

VERF

Het onderhoud van de buitenboel is een investering voor
jaren. Bezuinig niet op materiaal, met goedkope verf
bespaart u nu weliswaar kosten, maar door met verf van
een mindere kwaliteit te werken, zult u deze tijdrovende
klus een paar jaar eerder moeten overdoen.
Nauwkeurig
Hoe pak je deze klus het beste aan? Ten eerste komt er bij
verfwerk buiten iets meer kijken dan verfwerk binnen. Dit
heeft met verschillende factoren te maken. Het goed en
vakkundig onderhouden van het verfwerk buiten wordt vaak
uitbesteed. Over het algemeen hebben onze klanten minder
ervaring met deze klus. Hoe is de kwaliteit van het huidige
schilderwerk? Oude verf moet eerst verwijderd en daarna
gereinigd en geschuurd worden. Deze volgorde is belangrijk
om in de gaten te houden. Als u eerst gaat schuren dan wrijft
u het vuil in het hout. Na het reinigen en schuren wordt er
soms nog een grondverf gebruikt. Dit is echter afhankelijk
van de staat van het schilderwerk, maar ook van het product
waarmee u gaat aflakken.
Beits of lak voor buiten? decopedia.nl/buitenschilderen
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SIGMA

SIKKENS
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FLEXA
Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door:

