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Creatieve 
wand- 

bekleding

RENODECO 

Tover uw gehele badkamer om 

of geef het een accent. RenoDeco, 

de voegvrije wandbekleding voor 

een buitengewoon badkamerontwerp 

bij deelrenovatie en nieuwbouw.

www.renodeco.nl

RENODECO WANDBEKLEDING
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SILKTOUCH (ZIJDEMAT)

STRUCTUUR

HOOGGLANS

Levertijden 

Een bestelling uit het veelzijdige standaardassortiment wordt 

binnen 48 uur verstuurd.

De levertijd voor de decoratieve ‘Fotodruk, individueel’ kan na 

motiefkeuze drie weken in beslag nemen.

Kleurafwijkingen  

Kleuren gedrukt op papier kunnen afwijken van de werkelijke 

kleuren op de RenoDeco wanden, aangezien het verschillende 

materialen betreffen.

Als gevolg van de fabricage kunnen er kleurafwijkingen tussen 

de verkoopstaal en de geleverde decorpanelen optreden. De 

lichtsituatie (bedoeld wordt: soort en hoek van de verlichting, 

alsmede de inval van het daglicht en de hoeveelheid daglicht) 

heeft een doorslaggevende invloed op de kleurweergave van het 

decor. In ieder geval moet het geleverde wandpaneel vóór de 

installatie met de opdrachtgever worden afgestemd.
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RENODECO DECORS 
VANAF PAGINA 33.

Individueeldruk Tegel, hexagon-grijs
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Wat is 
RenoDeco?

Een wandpaneel met uitstekend kwaliteit 
zonder voegen die snel aangebracht kan worden, 

bijvoorbeeld bij een verbouwing
.

3 mm sterk composietpaneel van aluminium 
alleen voorkant is bedrukt, met inkt die niet giftig is, 

het paneel is waterafstotend, is uit een stuk gemaakt 

en heeft een goede kwaliteit
.

Hoogwaardig materiaal 
met structuur-, briljante hoogglans- of  

fluweelzacht SilkTouch-oppervlak
.

Hygiënisch-voegvrije wandbekleding 
is gemakkelijk te onderhouden, krasvast, 

kleurvast en niet giftig
.

Veelzijdig assortiment
voor de individuele badkamerinrichting 

(zie pagina 20 – 22)
.

Direct op maat aanpassen
met gereedschap dat veel mensen thuis hebben – 

zonder bewerkelijke betegeling van een wand 

(zie pagina 28)
.

Snelle bekleding van grote wandoppervlaktes 
met grote panelen 

(1.000 of 1.500 mm breedte × 

2.100 of 2.550 mm hoogte)

DE RENOVATIE
VAN UW DOUCHE...

48uur48uur48uur
 ...MOGELIJK BINNEN 48 UUR! 

Marmer, carrara-wit

Decoratief

Exclusieve hoogglans-oppervlakken 

brengen glans met dieptewerking 

in de badkamer, hoogwaardige structuur- 

oppervlakken bieden karakteristieke 

reliëfs in natuurlijke materialen. 

Nog meer exclusiviteit wordt bereikt door 

de SilkTouch (zijdemat) oppervlakken 

met hun edele, matte uitstraling en de 

licht zijdeachtige glans.

Voegvrij

Zijn betrouwbaardheid en een snelle 

reiniging belangrijke aspecten? Dan is de 

wandbekleding van RenoDeco de juiste 

keuze! Het hoogwaardige en watervaste 

wandbekledingsmateriaal biedt de 

mogelijkheid voor bekleding van gehele 

wanden maar ook voor een klein gedeelte 

van een ruimte – geheel zonder voegen.

Individueel

Naast de omvangrijke decorkeuze kunnen 

ook eigen motieven of herinneringen 

in de badkamer worden geïntegreerd. 

Er wordt maatwerk gecreëerd door een 

RenoDeco wand te kiezen met een 

persoonlijke fotoherinnering. Echt een 

individuele droombadkamer!

Hoogwaardig

RenoDeco bestaat uit een waterafsto-

tend, krasvast, aluminium materiaal dat 

een onderhoudsvriendelijk oppervlak 

heeft. Dit maakt het geschikt als ideale 

wandbekleding voor een omgeving waar 

veel water is. Zo kan het gebruikt worden 

in de doucheruimte, achter een  

wastafel of wc.
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 ALSOF HET ÉÉN GROTE WAND IS

De praktische RenoDeco wandpanelen maken een snelle, eenvoudige en vooral egale 

bekleding van een wandoppervlak mogelijk. RenoDeco overtuigt hierbij niet alleen door 

een hoogwaardige look maar ook door zijn hygiënische eigenschappen. Dankzij de grote 

panelen met de afmetingen 100 x 210 cm, 100 x 255 cm en 150 x 255 cm ontstaat een 

egaal oppervlak. Het water- en krasbestendige materiaal dat ook nog kleurvast is, voor-

komt bovendien dat er zich vuil, schimmel en kalk kan vastzetten. Bovendien maakt het 

waterresistente oppervlak eenvoudig onderhoud mogelijk: conventionele onderhoudsmid-

delen en een zachte doek zijn alles wat nodig is om RenoDeco wandpaneel te reinigen.
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Snel & eenvoudig
RenoDeco zorgt voor een persoonlijke flair en comfort in uw badkamer

Witte badkamers zijn tijdloos maar na enkele jaren toch enigszins eentonig. Met behulp 

van een RenoDeco wand wordt er een badkamer met een nieuwe look gecreëerd. Naast een nieuwe 

look heeft RenoDeco vele andere praktische voordelen.

Het bekleden van een wand gebeurt meestal met een decoratief doel. Ideaal is het als mooi en 

pratisch worden gecombineerd. Deze combinatie heet RenoDeco en is speciaal ontwikkeld 

voor het renoveren van badkamers of het bedekken van een bestaande of een oude wandbekleding. 

De RenoDeco wand eventueel op maat snijden en op de muur bevestigen. Dus niet alleen mooi, 

maar ook eenvoudig, snel en praktisch.

Natuursteen, as-grijs

VOOR
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Natuursteen, as-grijs,

NA

Bad eruit, douche erin
De huidige badkamertrend ‘Bad eruit, douche erin’ kan met RenoDeco snel en schoon 

worden gerealiseerd zonder bewerkelijk tegelwerk. RenoDeco is het ideale alternatief 

voor een tijdrovende en kostbare complete of gedeeltelijke renovatie van de badkamer. 

Als bijvoorbeeld het voegwerk van de doucheruimte broos en gebrekkig is of als een hoge 

douche- of badkuip moet worden vervangen door een barrièrevrije oplossing, dan kan 

RenoDeco de oude of beschadigde betegeling bedekken.

Zandsteen, terra-beige

VOOR

Snel & Schoon

Zonder bewerkelijk tegelwerk 

kan RenoDeco een gedateerde 

badkamer met een nieuwe glans 

laten schitteren. Dankzij de 

groot formaat decoratiepanelen 

kunnen de oude tegels snel en 

naadloos worden bekleed.

VOOR
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Uniek oppervlak 

met anti-fingerprint-effect

SILKTOUCH (ZIJDEMAT)

Bijzondere exclusiviteit in de badkamer wordt bereikt 

door het SilkTouch oppervlak met zijn fluweelachtige, 

zacht aanvoelende en zijdeachtige glans. Het unieke 

oppervlak scoort met het praktische anti-fingerprint- 

effect en is vrij van reflecties of spiegelingen. Naast de 

effen-kleuren of natuursteen-, marmer- en zichtbeton- 

effecten kunnen originele motiefwensen met behulp van 

individuele prints worden gerealiseerd.

Oppervlakken bepalen 
de optiek

Fluweelzacht SilkTouch (zijdemat) of hogglans of met een structuur

RenoDeco overtuigt niet alleen door een individuele, frisse uitstraling, maar ook door zijn 

hygiënische eigenschappen. Het waterdichte en krasbestendige materiaal en de hoogwaardige 

afwerking van het oppervlak voorkomen bovendien dat vuil, schimmel en kalk zich ophopen. 

Afhankelijk van de stijl en de inrichting kan tussen SilkTouch, hoogglans en structuur als oppervlak 

worden gekozen.

STRUCTUUR

De decors met beproefd structuur-oppervlak geven 

een natuurlijke look aan de badkamer. Door hun karak- 

teristieke reliëf zijn de hoogwaardige oppervlakken 

nauwelijks van natuurlijke materialen zoals steen, hout 

en metaal te onderscheiden. Het structuur-oppervlak 

is bij talrijke decors ook als individuele print te kiezen.

HOOGGLANS

De RenoDeco hoogglans-decors zorgen dankzij de meer- 

lagige lakstructuur voor een edele glans met diep-

tewerking en zijn verkrijgbaar in natuursteen- zoals 

zandsteen-look, marmer en individueeldruk. Bovendien 

zijn effen hoogglans-decors in verschillende kleuren 

verkrijgbaar, waardoor de badkamer een bescheiden en 

elegante glans krijgt.
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Geheel zonder glans
Fluweelzachtige SilkTouch-oppervlak is volledig volgens trend

Met een SilkTouch-oppervlak wordt uw badkamer de nieuwe favoriete plek. Zowel optisch als tastbaar is het fluweel-

zachte oppervlak een ware aanvulling. In combinatie met de tegeldecors 'Hexagon' en 'Visgraat' als individuele druk 

creëert u een speciaal effect

Individueeldruk Tegel, hexagon-groen

Individueeldruk Tegel, visgraat-grijs
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Tijdloos modern
Effen-decors

RenoDeco effen-decors geven uw badkamer eenvoudige glans en creëren sfeer. Koele kleuren, 

zoals grijs of groen, kunnen rustgevend en ingetogen zijn. Beige daarentegen, straalt een  

aangename warmte uit. De effen-decors kunnen in één kleur in de hele badkamer worden gebruikt 

of in een spannende combinatie met andere decors en zijn verkrijgbaar in de kleuren arctic-wit, 

titan-grijs, glacier-groen en crema-beige.

Effen hoogglans, titan-grijs

Edel & luxueus
HOOGGLANS-DECORS BRENGEN GLANS 

IN DE BADKAMER

Hoogglans

Een exclusieve muurbekleding is een blikvanger 

voor de ruimte in iedere woning. Hoogglans- 

decors zorgen voor glans met dieptewerking 

in de badkamer in combinatie met natuurlijke 

materialen. In vochtige ruimtes met hoge 

hygiëne-eisen is RenoDeco altijd de juiste keuze.

Marmer, wit-grijs
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Zichtbeton, lichtgrijs

Vintage of industrieel
Industriële sfeer door beton- en metaallook of natuurlijke flair met houtdecor

De hoogwaardige RenoDeco decorpanelen worden volgens een speciaal procedé zo verwerkt, 

dat het uiterlijk het realistische effect van het betreffende decor versterkt. Het oppervlak creëert afhankelijk 

van het decor een typische houtstructuur, een realistische steen-look of een metaalachtige uitstraling.
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Zichtbeton, cemento-grijs

Dennenhout, 

vintage

Metaal, roest-rood
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Ontdek het RenoDeco decorpalet op pagina 20

Veel individuele 
decors zijn beschik- 
baar in de fotogalerij. 
Deze zal constant 
geactualiseerd worden.

RenoDeco wandbekleding
Met RenoDeco zijn er geen grenzen aan uw ontwerpideeën

Het uitgebreide decorprogramma overtuigt door de SilkTouch (zijdematte), hoogglanzende en gestructureerde afwerkingen. 

Het speelt in op actuele woontrends en biedt zo een breed scala aan mogelijkheden om de badkamer een moderne, 

natuurlijke of fantasierijke uitstraling te geven. Met de individuele druk van RenoDeco kunt u uw persoonlijke herinneringen 

zichtbaar maken door uw eigen digitale fotomotieven. De oplossing: Met RenoDeco kunt u uw eigen digitale fotomotieven 

naar de muur brengen. Ongeacht welk motief – uw creativiteit kent geen grenzen. Breng bijvoorbeeld de gestructureerde 

rotsformaties van de Dolomieten in uw douche of duik in een onderwaterwereld met dieptewerking.

CONFIGUREER UW 
EIGEN BADKAMER- 
OMGEVING

Eenvoudig en snel

Upload met behulp van de gemakkelijk 

te bedienen configurator uw persoonlijk 

gewenste ontwerp. Bovendien biedt de 

fotogalerij veel mooie motieven in kleur 

en in zwart-wit. Laat u inspireren 

voor uw persoonlijke badkamerdroom. 

De RenoDeco configurator vindt u 

online op: individual.renodeco.de/nl

QR-Code scannen  
& creatief zijn

Naar keuze met SilkTouch-, 

hoogglans- of structuur-oppervlak 

verkrijgbaar
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Marmer,  
carrara-wit (783)

Diverse designs
Fluweelzacht SilkTouch (zijdemat) of hoogglans of met een structuur

Exclusieve RenoDeco hoogglans-decors brengen glans in de individuele droombadkamer. De meerlagige lakopbouw zorgt 

voor een edele glans met dieptewerking. De hoogwaardige structuur-oppervlakken zijn nauwelijks van natuurlijke 

materialen te onderscheiden. Nog meer exclusiviteit in de badkamer wordt bereikt door de matte SilkTouch-oppervlakken, 

die fluweelzacht aanvoelen en een hoogwaardige matte optiek met een zijdeachtige glans bieden. De individueeldruk 

toont zich expressief – fluweelzacht mat, hoogglanzend of opvallend gestructureerd.
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LK
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U
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*  De levertijd voor de decoratieve ‘Fotodruk, individueel’ kan na motiefkeuze drie weken in beslag nemen.

Marmer,  
carrara-wit (883)

Marmer, 
wit-grijs (803)

Natuursteen-decors

Natuursteen, 
grafiet-grijs (801)

Natuursteen, 
as-grijs (802)

Beton-decor

Zichtbeton, 
cemento-grijs (881)

Fotodruk, 
individueel*

Individueeldruk

Effen hoogglans-decors

Effen hoogglans, 
arctic-wit (761)

Effen hoogglans, 
titan-grijs (763)

Effen hoogglans, 
glacier-groen (765)

Effen hoogglans, 
crema-beige (769)

Zandsteen-decors

Zandsteen, 
terra-beige (704)

Zandsteen, 
ambiento-beige (774)

Effen hoogglans, titan-grijs

H
O
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Natuursteen-decors

Natuursteen, 
grafiet-grijs (701)

Natuursteen, 
as-grijs (702)

Marmer, 
wit-grijs (703)

Natuursteen-decors

Marmer,  
classico-wit (773)

Fotodruk, 
individueel*

Individueeldruk RenoDeco  
configurator voor 
individueeldruk

Effen SilkTouch-decors

Effen SilkTouch, 
arctic-wit (861)

Effen SilkTouch, 
titan-grijs (863)

Effen SilkTouch, 
glacier-groen (865)

Effen SilkTouch, 
crema-beige (869)

Struktuur-decors op pagina 22

Marmer,  
pura-grijs (880)

RenoDeco  
configurator voor 
individueeldruk

Ontdek de 
tegel-decors 
hexagon en 
visgraat.MOTI

EF-
VOORBEELD

MOTI
EF-

VOORBEELD
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Natuursteen, 
champagner (606)

Tegel, 
antico-grijs (687)

Tegel-decor

 Natuursteen, 
stucwerk-wit (619)

 Natuursteen, 
as-grijs (602)

Natuursteen-decors

 Natuursteen, 
 grafiet-grijs (601)

*  De levertijd voor de decoratieve ‘Fotodruk, individueel’ kan na motiefkeuze drie weken in beslag nemen.

Zandsteen, 
terra-grijs (615)

Zandsteen, 
terra-beige (604)

Zandsteen-decors

Marmer, 
wit-grijs (603)

 Natuursteen-decors

Metall,  
roest-rood (611)

Metaal-decor

Dennenhout, 
 vintage (620)

Hout-decor

 ST
R

U
K
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U

R

Zichtbeton,  
lichtgrijs (625)

Beton-decor

Fotodruk, 
individueel*

Individueeldruk

Ideaal voor natte ruimte
Het materiaal

De 3 mm sterke RenoDeco decorpanelen bevatten de beste eigenschappen van een aluminium-sandwich constructie. 

Ze zijn gemakkelijk te verwerken en kunnen op vrijwel iedere ondergrond worden aangebracht. De hoogwaardige kwaliteit 

maakt de aantrekkelijke decors resistent en duurzaam. De vlakke wandbekleding is aanwezig en behoudt 

het gevoel van ruimte – dat is zeer belangrijk in krappe situaties zoals in de douche.

Door de waterafstotende oppervlakte biedt RenoDeco optimale onderhoudseigenschappen daar, waar water in het spel is 

en geavanceerde hygiëne voorschriften worden verlangd. Vuil en kalk kunnen zich nauwelijks hechten. Voor de reiniging 

kunnen de normale in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen en een zachte doek worden gebruikt.

Zandsteen, terra-beige

RenoDeco  
configurator voor 
individueeldruk

Ontdek de 
tegel-decors 
hexagon en 
visgraat.MOTI

EF-
VOORBEELD
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Hoekprofiel 

inwendig, 

alu zilver-mat

3

3D-buitenhoek

Super strak
Perfecte verbindingen met aluminium profielen van HSK

De RenoDeco decorpanelen kunnen met behulp van slanke aluminium profielen zonder voegen waterdicht 

worden gekoppeld. Rechte of ronde profielen bieden een perfecte afsluiting.

RE
N

O
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O

Alu zilver-mat

Profielkleuren

Zwart-matChroomoptiek

Afsluitprofiel 
gelijkliggend Afsluitprofiel rond Afsluitprofiel recht

Hoekprofiel uitwendig 
gelijkliggend Hoekprofiel uitwendig rond Hoekprofiel uitwendig recht

Buitenhoek gelijkliggend Buitenhoek rondBuitenhoek recht

Hoekpropfiel uitwendig gelijkliggend, zwart-mat

Nagenoeg voegloze verbinding 
door het messing- en groefprincipe

Het innovatieve stootprofiel zorgt voor een nagenoeg 

voegloze verbinding van twee RenoDeco design- 

panelen rand tegen rand. Het profiel is niet zichtbaar, 

want het wordt gemonteerd achter de hoogwaardige 

decoratiepanelen. Met name grote wandoppervlakken 

kunnen met dit systeem bijzonder elegant en welge-

vormd worden verbonden. Het volledige RenoDeco 

oppervlak ziet eruit als één geheel.

Profielgeneratie 2.0

Hoekprofiel 

uitwendig 

gelijkliggend, 

chroomoptiek

2

Afsluitprofiel 

gelijkliggend, 

zwart-mat

1
1

2

StootprofielKoppelprofielHoekprofiel inwendig

3 4

4
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Verbindingen geheel zonder profiel
Hoekoplossingen voor RenoDeco wandbekledingen

Met freeskanttechniek* en paneelvoeg lijkt de RenoDeco wandbekleding naadloos – ook de hoek om. Dankzij de freeskant-

techniek ontstaan voegloze buitenhoeken. In hoeksituaties, zoals die vaak voorkomen in douchecabines, worden de 

RenoDeco decorpanelen gewoon aan elkaar aangesloten. Zo ontstaat met behulp van een paneelverbinding een nette, 

profielloze hoekverbinding.

Profielloos bekleden van randen

V-groef infrezen

Handmatig afkanten

PANELEN ‘STOTEN’ 
IN BINNENHOEK

Panelen ‘stoten’ 
in binnenhoek

Profielloze hoekverbinding

Verbinding van twee RenoDeco decorpanelen in de hoek 

zonder profiel

Freeskanttechniek *

* Alleen mogelijk bij RenoDeco met structuur-oppervlak."
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Vakkundige verwerking

 · Ondergrond moet volledig vlak, dragend, stof- en vetvrij en 

niet vochtdoorlatend zijn

 · Na de bewerking de scherpe kanten verwijderen

 · Pluggen in de muur maar niet in het paneel vast zetten

 · Azijnzuurvrije natuursteen-silicone gebruiken

Montage-tips

RE
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Verwerking en montage
Snelle en schone verwerking

RenoDeco is ideaal geschikt voor een snelle en schone (deel-)renovatie resp. moder-

nisering van alle wanden in de badkamer. Door een gemakkelijke verwerking met 

gebruikelijk gereedschap, kunnen de panelen en profielen direct ter plaatse worden 

aangepast aan de bestaande situatie. Met behulp van de optioneel leverbare montage- 

kits of de speciaallijm worden de decorpanelen direct na het afdichten van de wand 

op de dragende ondergrond zoals tegels of stucwerk aangebracht. Lelijke of defecte 

gedeeltes veranderen meteen in een schitterende en onderhoudvrije wandafwerking. 

 Booruitsparing Randen afkanten

 Lange snedenAfmeten

Ideaal 
afgedicht
RenoDeco wandafdichtingsset 
conform DIN 18534

In natte ruimtes moet een afdich-

ting tegen vocht worden aange-

bracht om schimmelvorming en 

constructieschade te voorkomen. 

Met de RenoDeco wandafdichtings-

set biedt HSK een eenvoudig te 

verwerken afdichtsysteem dat snel 

voor de noodzakelijke afdichting 

van de RenoDeco wandbekleding 

zorgt. De afdichtingsstroken kunnen 

snel met tegellijm op de muur 

worden aangebracht.

Set-inhoud

 · Afdichtingsstrook (5 m²)

 · Hoekafdichtingsstrook (5 lfm)

 · Wandmanchetten (2 stuks)

 · Patronen met lijm voor 

de overlappingsafdichting en 

wandmanchetten (2 stuks)

Aanbevolen lijmen 

van HSK

 Plakt goed

1. Verlijmingsoptie: montagekit

Voor een optimale montage van RenoDeco 

panelen levert HSK optioneel een speciaal 

samengestelde montage-kit, bestaande 

uit speciaal lijm, plakband en bijpassende 

onderleg wiggen.1

2. Verlijmingsoptie: 
1-componenten speciaallijm

Wie liever de voorkeur geeft aan het 

verlijmen over het gehele oppervlak, 

gebruikt de 1-componenten speciaaal-

lijm. Deze wordt gebruiksklaar voor 

verwerking geleverd in een foliezakje en 

is perfect in porties te verdelen.

 · Inhoud in de set: 4 of 6 foliezakken

 · Montagelijm in gebruiksklare 

mengverhouding voor direct gebruik

2
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DE RENOVATIE
VAN UW DOUCHE...

48uur48uur48uur
 ...MOGELIJK BINNEN 48 UUR! 

NA

 RenoDeco en RenoConcept
Eenvoudige en snelle deelrenovatie in de badkamer

Met de innovatieve wandbekledingspanelen RenoDeco heeft HSK de grondbeginselen 

gelegd. Met het deelrenovatiesysteem RenoConcept gaan we nog een stap verder. 

Wandmodules gemaakt van hardschuimelementen maken het mogelijk eenvoudig 

de leidingen van het kraanwerk over de muur te verplaatsen zonder geluids – stof- en 

vuiloverlast. Dit alles met minimale montagetijd en lage kosten. Ook de coördinatie 

met andere werklui vervalt. De elementen kunnen uitstekend worden verwerkt met 

conventionele gereedschappen en zo worden aangepast aan de installatiesituatie.

VOOR

 In 8 stappen naar de gemoderniseerde badkamer

Badkuip eruit Opbouw installerenOndergrond controleren Afdichting aanbrengen

1 2 3 4

Douchecabine monterenRenoDeco aanbrengen

7 8
Douchebak plaatsen Draagplaat aanpassen

5 6
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Veelzijdige look
HET RENODECO DECORPALET 

Kies uit een veelheid aan decors uw lievelingsdesign in een passend 

formaat en geeft het oppervlak de juiste look met een aangenaam 

gevoel. De individueeldruk zorgt ‘on top’ voor een geheel persoonlijke 

noot – fluweelzacht SilkTouch (zijdemat), hoogglans of met een 

structuur.
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Natuursteen, grafiet-grijs Natuursteen, as-grijs
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Marmer, pura-grijs Marmer, classico-wit 
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Zandsteen, ambiento-beige
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N

O
D

EC
O



40 41

 RENODECO | Creatieve wandbekleding

RE
N

O
D

EC
O

Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Marmer, wit-grijs Zandsteen, terra-grijs
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Tegel, antico-grijs
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

EFFEN-DECORS

Effen, arctic-wit Effen, titan-grijs

Effen, glacier-groen Effen, crema-beige

EFFEN-DECORS
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING
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Marmer, carrara-wit
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Natuursteen, stucwerk-witZandsteen, terra-beige
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING
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Zichtbeton, cemento-grijs
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Metaal, roest-rood Dennenhout, vintage
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Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Natuursteen, champagner Zichtbeton, lichtgrijs
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Individuele look

RENODECO INDIVIDUEELDRUK 

Er worden geen grenzen aan uw creativiteit gesteld: laat u inspireren 

door onze galerij of kies uw eigen favoriete fotomotief. Daarbij kunt u 

zelfs uw persoonlijke beelduitsnede evenals het passende oppervlak 

bepalen – in SilkTouch (zijdemat), hoogglans of structuur.
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De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl
Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING
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Individueeldruk Tegel, hexagon-groen
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De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl
Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Individueeldruk Tegel, hexagon-antracietIndividueeldruk Tegel, hexagon-grijs
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De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl
Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING
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Individueeldruk Tegel, visgraat-grijs
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De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl
Kies het formaat 
en het oppervlak

RENODECO WANDBEKLEDING

Individueeldruk Tegel, visgraat-groen Individueeldruk Tegel, visgraat-antraciet
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

INDIVIDUELE 
DECORS 

MAKEN UIT-
ZONDERLIJK 

MOOIE 
RUIMTES Individueeldruk Tropische waterval 13
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

53

Dat zouden uw decor- 
panelen kunnen zijn.  
Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede 
en het oppervlak.

Voorbeeldformaat:  
100 × 255 cm

In enkele stappen 
naar uw gewenste decor

RENODECO INDIVIDUEELDRUK

VOORBEELD

Individueeldruk Vuurtoren Sylt 
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Zandstrand in de avondzon 57
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Dolomieten 45
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Duin met helmgras 55
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Zonnig zomerbos 18
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Duinovergang Noordzee 2
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Waterval in het oerwoud 17
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk Zeeschildpad 6
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Kies de motiefgrootte,  
de beelduitsnede en het oppervlak 

RENODECO WANDBEKLEDING

De RenoDeco configurator 

vindt u online onder: 

individual.renodeco.de/nl

Individueeldruk New York bij nacht 35
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Ontdek het hele beeldformaat online 
in de RenoDeco configurator

 Staand formaat          Liggend formaat
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RenoDeco  
configurator

 Staand formaat          Liggend formaatRENODECO WANDBEKLEDING

Zeeschildpad 

6

EXCLUSIEF

Watersteiger in de opgaande zon   

5

Parijse Eiffeltoren Z/W  

27
Palmbladeren Z/W 

28

Frankfurt bij nacht  

31

Caraïbisch strand  

22
Duinovergang Noordzee  

2
Bamboe 

3
Bergbeek  

4

Matterhorn 

16

Waterval in het oerwoud   

17

Tropische waterval 

13
Caraïbische watersteiger 

14
Duinovergang zonsondergang  

15

Roeiboot op een steenstrand   

8
Duinzon  

7
Surfer met VW bus    

12
Berliner televisietoren  

42
Berlijn bij nacht  

43
Brandenburger Tor 

38
Vrouw bodypaint 

41

Achensee   

34
Roeiboot bij zonsopgang  

32
New York bij nacht  

3535

Palmenstrand  

19
Strandstoel  

20
Zonnig zomerbos   

18

INDIVIDUEEL

Verdere Individueeldrukmotiefen vanaf pagina 88

Tegel, hexagon-groen 

S01
Tegel, hexagon-grijs 

S02
Tegel, hexagon-antraciet 

S03

Tegel, visgraat-groen 

S04
Tegel, visgraat-grijs 

S05
Tegel, visgraat-antraciet 

S06
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Ontdek het hele beeldformaat online 
in de RenoDeco configurator

 Staand formaat          Liggend formaat
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RenoDeco  
configurator

 Staand formaat          Liggend formaatRENODECO WANDBEKLEDING

Varen bij de waterval 

49
Zen-stenen  

48

Eucalyptus  

52

Zen-blaadjes   

51

59
Bos bij zonsopgang 

Duin met helmgras  

55 56
Zandstrand met drijfhout 

Watervallen in het regenwoud 

5857
Zandstrand in de avondzon 

Vuurtoren Sylt   

53
Helmgras in de avondzon 

54

Uw vakantiefoto op RenoDeco
Badkamerontwerp met persoonlijke herinneringen op groot formaat 

Wilt u een bad met uitzicht op een palmenstrand? Of wilt u graag midden in het bos douchen? Wees creatief en geef 

uw badkamer een sfeervolle flair. Breng bijvoorbeeld de indrukwekkende rotsformaties van de Dolomieten, 

die u zelf gefotografeerd hebt tijdens uw laatste wandelvakantie, in uw douche. Voor een optimale printresolutie mag 

uw lievelingsfoto niet kleiner zijn dan 6000 × 4000 pixels (B × H).

Uw vakantie-
foto uit de 
Dolomieten 
op RenoDeco

Königssee  

46
Dolomieten  

45
Vuurtoren Bodenmeer 

44

PERSOONLIJK


