
je huis
verdient het!

verf • behang • raamdecoratie • gordijnen • vloeren
Dé specialist in huis

• GRATIS VAKKUNDIG ADVIES

• DE RUImSTE KEUzE IN A-mERKEN

• INSPIRATIEBRON VOOR ELKE SmAAK

• INmETEN, mONTEREN EN ADVIES AAN HUIS

• mAATWERK IS BIJ ONS STANDAARD

• WIJ KUNNEN DE KLUS VOOR U UITVOEREN;

 VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OffERTE AAN

• GEmAK VAN ONzE WEBSHOP
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uit de collectie art of living 
van bn wallcoverings 
vanaf e29,95 per rol

perfax ready & roll
Behangen wordt nog eenvoudiger met 

kant en klare behanglijm. Verkrijgbaar 

voor elke behangsoort en in verschillende 

verpakkingsgroottes.

caselio: etna 
2.5 x 2.8 meter 
E258.50

eijffinger: pip iii
vanaf E49,95

2

uit de collectie sweet van onszelf
vanaf e33,50 per rol

a.s. creation:
let’s get stripy  2
E29,95  per rol

kijk voor 
meer behang-

collecties
in onze

webwinkel

uit de collectie be different
van dutch wallcoverings  
vanaf e11,95 per rol

Het bijzondere behang van Perron 11 past in elke ruimte. Letterlijk en 

figuurlijk, want naast dessins voor de kinderkamer, zijn er ook dessins 

geschikt voor bijvoorbeeld woon- en slaapkamer die desgewenst 

allemaal op maat gemaakt kunnen worden (qua afmeting, 

compositie en kleurstelling). Naast behang zijn er ook muurstickers 

en behangbomen, behangdieren en schoolbordstickers voor als je 

niet meteen de hele muur wilt behangen. De collectie van Perron 11 

is exclusief in onze winkels verkrijgbaar.

perron 11
geef de kinderkamer 
een persoonlijke touch
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Uw resultaat telt. Sigma.
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Wat verwacht u van een verf voor uw eigen huis? Buitenschilderwerk dat heel lang mooi en 
goed blijft? Een schitterend eindresultaat? Beide toch zeker. Geen wonder dat steeds meer 
huizen bezitters kiezen voor Sigma S2U Allure. Een verf zo geavanceerd, dat u gegarandeerd voor 
jááááren klaar bent. 10 jaar om precies te zijn. Kleur en glans blijven langdurig mooi. Uw huis staat 
er weer prachtig bij. Hoe fi jn is dát!

10 jaar 
schilder-
vrij*

profiteer ook van onze professionele schilder-
service. vraag vrijblijvend een offerte aan.

welke verf heb ik nodig?

Verf is er in heel veel soorten. Voor elke klus is dan ook altijd wel de juiste verf verkrijgbaar. Voor binnen of buiten, voor houtwerk, 

steen, pleisterwerk, metaal of kunststof. Glanzend, mat of extra mat. Vrijwel alles is mogelijk, waarbij de samenstelling van de verf 

bepaalt waar hij geschikt voor is. Overigens hoeft de juiste verf niet altijd de duurste te zijn. Welke verf voor uw klus de juiste is?  

Wij vertellen het u graag in onze verfspeciaalzaak. Het aanbod verf kan per winkel verschillen. 

Met dimago® New Traditionals krijtverf geeft u muren, meubels of houten gebruiks-

voorwerpen een prachtige krijtmatte uitstraling. Voor een oud en antiek uiterlijk kunt 

u de poedermatte krijtverf eenvoudig met New Traditionals Patina behandelen. Met 

New Traditionals Craquelé geeft u de verf kleine barstjes voor een bijzonder effect. 

New Traditionals krijtverf 250 cc vanaf E14,95 (op kleur gemengd).

krijtverf, craquelé en patina
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Vraag hem aan op www.dimago.nl 

gratis dimago® 
new traditionals
kleurkaart

de combinatie met shutters

wij komen bij u

MONTereN
meten en

op maat gemaakt in ons ateliervoor elk gordijn 
hebben wij een 
bijpassende roede

Shutters zijn stijl- en sfeervolle houten 

luiken met verstelbare lamellen. Onze 

dimago® shutters zijn verkrijgbaar in 

diverse lamel breedtes en naast wit en 

vele standaardkleuren, ook in maar 

liefst 80 dimago® New Traditionals 

kleuren. (Shutters zijn niet overal ver-

krijgbaar)

GorDIJnen oF rAAMDeCorATIe?
een vraag die ons veel gesteld wordt. Het antwoord is simpel; Beide. 

Want u hoeft niet te kiezen. Gordijnen en raamdecoratie zijn een 

perfecte combinatie. Overdag filtert u met raamdecoratie het licht 

geheel naar uw wens en ’s avonds heerlijk knus de gordijnen dicht. 

Daarnaast zijn de dimago® stoffen- en raamdecoratiecollecties 

naadloos op elkaar afgestemd waardoor het combineren eigenlijk 

vanzelf gaat. 

Naast een vrijwel onbeperkte keuze in kwaliteiten, zijn er ook 

volop mogelijkheden in de confectionering van uw gordijnen. 

Plooien, haken, ringen, gevoerd of ongevoerd, u vraagt en wij 

voeren het voor u uit. 

WIJ zIJn heel plooIbAAr
door de grote keuze in stoffen en confectionering 
passen gordijnen echt overal

6 

kwaliteit: shibori 
E31.50 p. str. mtr. (140 cm. breed)
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houtrot vuller

grote gaten vuller

Houtrot is vervelend, maar kan met 

Alabastine houtrotvuller op profes-

sionele wijze volledig gerepareerd 

worden. eenvoudig verwerkbaar en 

na behandeling volledig schuur-, 

overschilder-, spijker- en schroef-

baar. Lukt altijd!

UITGelIChT
De kwaliteit van uw werk valt of staat 
met de kwaliteit van uw gereedschap

Voor al uw schilderwerk binnen hebben wij een goed en betaalbaar alternatief voor de bekende A-merken. Het Deco Home huismerk is een 

complete range muur- en lakverf voor binnen. Te mengen in vele lichte kleuren. Van het Deco Home huismerk zijn ook diverse verfbenodigdheden 

als terpentine en ammoniak verkrijgbaar. 

Voor het vullen van grotere gaten 

(binnen en buiten) is de grote 

gaten vuller van Alabastine dé 

oplossing. eenvoudig verwerkbaar. 

Verwijder loszittende delen, maak 

de ondergrond schoon en vetvrij 

en vul de gaten met de pasta. Glad 

afwerken met een nat plamuurmes. 

Twee uur drogen en behangen of 

schilderen maar!

DE PRODUcTEN OP DEzE PAGINA zIJN OOK  
VERKRIJGBAAR IN ONzE WEBWINKEL

ons huismerk, uw keus

INNOVATIEF & BETROUWBAAR
VerVen Van de hoogste kwaliteit Voor elk 
opperVlak en afwerking Voor binnen en buiten

Dat Sikkens werd gevraagd de restauratie van alle wand- en plafondschilderingen van het Rijks-
museum in Amsterdam op zich te nemen, geeft aan hoe de kwaliteit van onze verf en verf(kleuren)
kennis gewaardeerd wordt. In onze laboratoria ontwikkelen we voortdurend nieuwe technologieën als 
antwoord op vragen en behoeften van vakschilders. Zo profiteert u van verf van de hoogste kwaliteit, 
zowel voor binnen als buiten. Onze professionele lak Rubbol XD beschermt uw houtwerk bijvoorbeeld 
tot wel 10 jaar tegen alle weersomstandigheden. Kies voor de verf van de vakman! 

pROFEssIONElE 
lAkkEN VOOR 

BUITEN EN BINNEN
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twijfelt u over tapijt?

karpetten op maat
Karpetten zijn er in vele soorten en maten. Maar we kunnen ook 

een karpet voor u volledig op maat maken. U kiest uit ons ruime 

assortiment, bepaalt het gewenste formaat en de afwerking van 

de randen en wij maken uw karpet dan geheel naar uw wens. 

Maatwerk is voor ons standaard. In onze winkel vertellen wij er 

graag meer over.

ontdek alle voordelen 
van dimago® pvc vloeren
Onder de ‘harde’ vloeren winnen de PVC vloeren steeds meer terrein. Geen wonder, want ze 

bieden vele voordelen; ze zijn geluidsdempend, zo goed als onderhoudsvrij, vochtbestendig en ze 

zijn geschikt voor vloerverwarming. Onze collectie biedt een ruim aanbod in kleuren en dessins 

waaronder diverse houtmotieven. 

welke van de meer dan 
2000 kleuren kiest u?
Onze dimago® verf is te mengen in meer dan 2000 kleuren en ver-

krijgbaar als lak- en muurverf. Om uw keuze te vereenvoudigen 

hebben we een speciale kleurenselectie van 320 sprekende kleuren 

in een handige kleurenwaaier samengebracht. 

Kent u wel alle voordelen van tapijt? Geluiddempend, warmte 

isolerend (dus energiebesparend), veilig (u glijdt minder snel uit). 

Tel daar het behaaglijke comfort en de enorme keuze in kleuren, 

dessins en structuren bij op en u begrijpt waarom tapijt weer 

helemaal trendy is. 

vloeren & trae lyx
Wie parket of een massief houten vloer heeft, moet die regel-

matig van een nieuwe beschermlaag voorzien. Trae Lyx is al 

jaren dé leverancier van een grote collectie hoogwaardige oliën 

en lakken. 

wij kunnen ook het

VOOr U VerzOrGeN
leggen

10 



bij ons vindt u 
alle bekende 

kwaliteitsmerken 
zoals:

meer informatie: www.decohome.nl of 
scan de QR code of volg ons nu ook op:
 twitter.com/decohomeNL       
 facebook.com/decohomeNL
     pinterest.com/decohomeNL 

Nr. 2, 2014 - Prijs-, model- en zetfouten 
voorbehouden. Prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
en geldig tot 2 weken na verspreiding, tenzij 
anders is aangeven. Kleuren kunnen afwijken 
van de werkelijkheid. Omdat wij het assortiment 
altijd optimaal aanpassen aan de winkel kan 
het aantal gevoerde merken verschillen.

jouw stijl
DANKzIj ONS
advies
specialist IN VERF
BeHANG VLOereN GOrDIjNeN

en raamdecoratie

overschilderbaar
vliesbehang 
van dimago®

new structures
vanaf E23,95 

zo is Anne-Fleur helemaal verzot op de kleuren wit en super-
zachte pastels. Wat ze ook probeerde, ze kreeg geen eenheid en 
balans in haar woonkamer. Gelukkig woont Anne-Fleur vlakbij 
onze winkel en konden we haar probleem in een handomdraai 
oplossen. Anne-Fleur is dolgelukkig. Toch haar eigen stijl en 
dankzij ons advies is het nu echt af!


