
 MIKROSEMENT   TERRASTONE   STUCCO LUSTRO

SHOWROOM  BADEROMSMØBLER  KURS



Dekorhuset er Norges største leverandør av mikro-
sement og dekorpuss med fokus på god kvalitet og 
faglig kompetanse.  Hos oss finner du mikrosement 
og dekorpuss til alle rom, både i private hjem og i 
offentlig miljø. 

Gulv, vegger og interiør kan overflatebehandles med 
dekorpuss og vi har spesialisert oss på en kvalitet av 
mikrosement som er utviklet for norske bad. 

Vi vokser stadig, og har nå inngått et samarbeid med 
Scala Bad som designer og produserer ekslusiver
baderomsmøbler, speil og servanter. Deres 
produkter finner du nå i våres showroom kombinert 
med mikrosement i stilrette teksturer og farger. 

Ønsker du som en privatperson eller håndverker
å lære mer om mikrosement, arrangerer 
Dekorhuset jevnlige kurs.

DEKORHUSET



Dekorhuset innførte mikrosement i Norge for over 10 år siden 
slik at takket vår lang erfaring bestitter vi bred kunnskap om 
produktet. 

Vi jobber tett sammen med både leverandører og 
samarbeidspartnere for å hele tiden utvikle både oss selv og 
produktene vi fører.

 Du er alltid velkommen til å besøke oss i noen av våre 
showroom og butikker- på Hvalstad,  i  Tønsberg ,  Kristiansand 
og  Trondheim. Her får du sett alle produkter utstilt og vi tilbyr 
rådgivning til valg av farger og teksturer. Våre medarbeidere 
sørger også for at  oppbygging og utførelse blir riktig i forhold 
til forutsetningene.

I tillegg til showrom, er det mulig å se våre utstillinger hos 
Parkettstudio i Hoffsveien 11 på Skøyen eller Takstmann og 
byggmester Haagensen i Skolegata 10c på Strømmen.

MER OM OSS



HVA ER MIKROSEMENT?

Mikrosement består i hovedsak av hvitsement 
eller kvarts og rågummi og er en fleksibel 
dekorpuss egnet til de fleste overflater. 
Bruksområdene for mikrosement er mange, 
det kan legges på de fleste overflater både 
innvendig og utvendig; vegger, tak, gulv, 
fasader og interiør. Fremfor alt legges 
mikrosement på bad, både på nye og 
eksisterende overflater som for eksempel flis.

Under påføring er mikrosement en lett 
masse som sparkles i tynne lag med stålbrett på 
underlaget, og gir etter full herding en slitesterk 
overflate sammenlignbar med betong.

Hos Dekorhuset får du sett mikrosement i flere 
kvaliteter og prisklasser, også i forskjellige 
teksturer fra fin til grov, og en mengde farger. 
Mulighetene er derfor uendelige og det er kun 
fantasien som setter grensen.

BÆREKRAFT & KVALITET

Dekorhuset har bred erfaring med dekorpuss og 
er Norges største leverandør av mikrosement. 
Vår samarbeidspartner er Ecoresinas og Satine 
Stone som har base i Spania og kontorer og 
distributører rundt om i hele verden. 

Alle våre produkter er CE-merket og 
leverandøren har i tillegg ISO-godkjenning både 
som leverandør og på produktene sine.
ISO-godkjenningen går på kvalitetkontroll og 
bærekraftighet.

VÅTROM

For våtrom benyttes en kvalitet av mikrosement 
som er spesielt vann- og sølavvisende. Innenfor 
denne kvaliteten kan man ta stilling til både 
farge og tekstur.

MIKROSEMENT

Mikrosement fin tekstur

Andrea 03- gulv og badekar
NCS S6010-R40B- dusjen
Olivia 01- vegger



Mikrosement medium tekstur

Nora 03

Andrea 01

NCS 0300-N

Ella 05

NCS S5010-R90B



FARGEKART FOR MIKROSEMENT

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DETTE FARGEKARTET ER EN VEILEDER FOR FARGEVALG . FARGENE KAN OPPLEVES ANNERLEDES I VIRKELIGHETEN.
VI HAR MULIGHET TIL Å TILPASSE FARGER ETTER ØNSKE, OGSÅ UT IFRA NCS-FARGESYSTEMET.

MINDRE NYANSEFORSKJELLER KAN FOREKOMME OG DEKORHUSET TAR IKKE ANSVAR FOR DISSE. 
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Terrastone Grov
Anthrazit



TERRASTONE
”Terrastone er en naturlig, dekorativ puss laget på marmor og kalk. Produktet med sitt naturlige og 

rustikke preg gir et  spennende uttrykk på vegger i både private og offentlige miljøer

Terrastone fra Dekorhuset dekorerer 
allerede mange av byens restauranter 
og kafeer, kontorer og private hjem.

BRUKSOMRÅDER

Pussen er egnet fremst for vegger i 
tørre rom, peiser og piper, men kan 
også legges på benker, bar- eller 
resepsjonsdisker og andre møbler.

Mulighetene for forskjellige uttrykk 
i form av farge, struktur og spill i 
overflaten gjør Terrastone til et produkt 
som passer de fleste konsept og gir 
hvert enkelt prosjekt et unikt uttrykk.

FARGEALTERNATIV

 For Terrastone finnes 93 standardfarger 
som blandes av naturlige 
fargepigmenter, og med eller uten 
tilslag av alabaster som gir den 
karakteristiske glimmer-effekten. 
Overflatene pusses og komprimeres 
til ønsket effekt og overflatene kan til 
slutt etterbehandles med voks, olje 
eller impregnering for et matt eller 
polert uttrykk.

 SE TERRASTONE UTSTILT

Hos Dekorhuset på Hvalstad, i 
Tønsberg og Kristiansand finner du 
til enhver tid prøver av Terrastone og 
man kan også se produktet på våre 
referanseprosjekter rundt om i byen.

Nachtblau

Rebengrau

Anthrazit

Waldgrun

Ecru

Bordeaux

Cappuccino

Terra di Sienna

Terrastone fin
Rebengrau



OFFENTLIG MILJØ

Dekorhuset samarbeider med flere arkitektkontor rundt om i landet og har 
levert mikrosement og dekorpuss til uttalige prosjekt som restauranter, 
caféer, hoteller og kjøpesenetere. 

Egenskapene og uttrykkene til de forskjellige produktene gjør at 
man finner noe unikt til ethvert prosjekt.



Olivia 01

 NCS S5010-R90B

Andrea 04



KURS I MIKROSEMENT

Vi mener at kommunikasjon og opplæring 
er utrolig viktig for å opprettholde den gode 
kvaliteten både når det gjelder produkter 
men også når det kommer til utførelse. Av 
denne grunn arrangerer vi gjerne kurs i 
mikrosement.
 
Våre kurs  retter seg både mot håndverkere 
og private i form av innførings- og proffkurs.

INNFØRINGSKURS
Innføringskursene er for deg som ønsker å 
lære om mikrosement og dekorpuss. 
De krever ingen tidligere erfaring av 

Alle kurs inneholder både praktiske og 
teoretiske innføringer i oppbygging, underlag 
og teknikker for påføring. 

Proffkursene går i tillegg mer detaljert inn på 
problemstillinger og teknikker.

MELD DEG PÅ
Ønsker du å delta på kurs, se våre oppdatterte 
kursdager på vår nettside og meld deg på.

Vi ses!







VÅRE SHOWROOMS

BESØK VÅRE SHOWROOM OG LA DEG INSPIRERE

Dekorhuset har flere avdelinger på Sør- og Østlandet hvor man 
kan se mikrosement og dekorpuss utstilt og la seg inspireres 
av mulighetene innenfor alt fra bruksområder til farger og 
teksturer. Showroomene fungerer både som utstillingslokaler 
og butikk.
 

EN MØTEPLASS FOR ARKITEKTER, HÅNDVERKERE OG PRIVATE

Gjennom våre showroom får du alltid hjelp av kunnskapsrik 
personale, både til tekniske utfordringer og informasjon om 
oppbygging og utførelse, til design og fargevalg. 

Vi henviser gjerne til utførende håndverkere som kjenner 
produktene og teknikkene godt, noe som kan være helt 
avgjørende for et godt resultat. 

Du vil også ofte kunne møte og få direkte kontakt med 
både håndverkere og arkitekter i våre showroom.

NYTT SHOWROOM I KRISTIANSAND OG TRONDHEIM

Siste nytt er vår avdeling i Kristiansand og Trondheim. Vi 
har nylig flyttet inn i nye, flotte lokaler i Sørlandsparken, 
Kristiansand hvor vi for fullt lager nye og inspirerende 
utstillinger.  

Alle våre showroom (Hvalstad, Tønsberg, Kristiansand 
og Trondheim) er åpne for besøk og du finner til en 
hver tid oppdaterte åpningstider på vår hjemmeside.





Dekorhuset vokser og har i 2022 fått en ny samarbeidspartner, 
designer og leverandør av eksklusive baderomsmøbler, Scala 
Bad.  På Dekorhusets showroom og butikk i Sørlandsparken, 
Kristiansand,  kan du nå finne utvalgte baderomsmøbler, badekar, 
speil og servanter kombinert med mikrosement i forskjellige farger 
og teksturer. Vi hjelper deg med valg av design som vil stå i stil 

til ditt bad.



Vi  i  Scala  Bad   designer  våre  egne  
produkter med unike løsninger! Det er 
gjerne ved kjøkkenbordet på Scala Bad AS 
våre ideer  og designløsninger ser dagens 
lys for første gang. Designteamet tegner og 
utvikler produktene fra A-Å.  Vår inspirasjon 
kommer fra designets hjemland Italia, hvor 
eleganse og funksjonalitet går hånd i hånd. 
Det å være importør, designer og utvikler av 
baderomsmøbler, speil, speilskap, servanter 
og badekar krever god innsikt og forståelse  av  
kundenes ønsker og behov. Det å forstå kunden 
er, og har alltid vært et overordnet mål. 
Vi  kaller det  en  investering  i  fremtiden  med  
form og funksjonalitet! Det å fornye  badet  er  
for  mange en stor investering og et innhogg i 
lommeboken. 

Scala  Bad er sentralt beliggend for hele 
Østlandet – i Asker Kommune- og er lett 
tilgjengelig for all transport av varer herfra og ut 
i vårt langstrakte land.

Våre baderomsmøbler utstilles også på 
Dekorhusets showroom i Sørlandsparken, 
Kristiansand. Der kombineres våre 
baderomsmøbler med mikrosement  med dyktig 
hjelp  av deres ansatte og håndverkere.

Vår langsiktige strategi er gjennom merkevaren 
Scala Bad, å sette fokus på høy kvalitet, moderne 
design og gode løsninger til badet. Og ikke 
minst til riktig pris!





HVALSTAD
Smedsvingen 4, 1395 Oslo
Tlf: 904 80 190

KRISTIANSAND
Skibåsen 33, 4636 Kristiansand
904 80 191

TØNSBERG
Semslinna 33, 3170 Sem
926 69 180

TRONDHEIM
Fjordgata 7, 7010 Trondheim
Tlf: 904 80 191

Parkettstudio
SKØYEN
Hoffsveien 11, 0275 Oslo     
Tlf: 220 63 300

Takstmann og byggmester Haagensen
STRØMMEN
Skolegata 10C, 2010, Strømmen
Tlf: 467 67 676

PRODUKTENE HAR VI OGSÅ UTSTILT 
HOS VÅRE  SAMARBEIDSPARTNERE

 
 

dekorhuset.no
post@dekorhuset.no
dekorhuset
dekorhusetnorge    


