
Decoline
Unieke mogelijkheden 
gericht op design

Plafondroosters voor 
iedere omgeving
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Afbeelding: CDR in geborsteld metaal

Swegon maakt het nu mogelijk om een 
uitstekend binnenklimaat te combineren 
met kleur en vorm. Kies een patroon en  
integreer uw rooster of laat het opvallen.
Steen, hout, koolstofvezel of metaal?  
Met Decoline is het allemaal mogelijk!

LAAT DE LUCHT OPGAAN 
IN DE OMGEVING

Dev
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Een goed product kan altijd verbeterd worden
Om hoogwaardige producten te leveren, is het niet ons doel om tevreden te 
zijn, maar om onze producten continu te verbeteren. Met onze eigen R&D 
afdeling staan we ervoor garant dat onze ontwikkelingen ook echt nieuwe 
producten opleveren.

Ons doel is om het toonaangevende bedrijf in onze branche te zijn, ook op het 
gebied van milieuvriendelijke bedrijfsvoering en producten. Een product dat 
geen hoogwaardige standaard kan vasthouden, is maar zelden een product 
dat goed is voor het milieu. Dat is de reden waarom alle onderdelen van ons 
bedrijf zowel milieu als kwaliteit gecertificeerd zijn.
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Berk W007A Koolstofvezel C043A

Zwart eik 966 Zwart marmer 283B

Kleuren en patronen kunnen afwijken van het product.

Iedere omgeving is een unieke combinatie van stijl, kleur en materiaal. Met Decoline 
kiest u de uitstraling die past bij de omgeving waarin de roosters geïnstalleerd wor-
den. Hout voor een levendige indruk, steen en leer voor een exclusieve sfeer. 

Moeten de roosters geaccentueerd of verborgen worden? Met Decoline hebt u de 
keuze uit allerlei patronen. Hieronder volgen 12 patronen, maar op verzoek is er nog 
veel meer mogelijk. Altijd iets voor uw omgeving!

CDR
Rond plafondrooster
Hier weergegeven in geborsteld metaal

KITE Ceiling
Vierkant plafondrooster
Hier weergegeven in wit marmer

CIRCO
Geluiddempend transferrooster
Hier weergegeven in bruin leer

ORTO
Geluiddempend transferrooster
Hier weergegeven in koolstofvezel

Geborsteld metaal 392Bruin leer 714

Luipaard D255A

Graniet Galaxy Zwart 662

Natuurlijk eik 502A Wit marmer 352

Kalksteen 212

Walnoot 595A

DECOLINE - PLAFONDROOSTERS VOOR IEDERE OMGEVING
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OPVALLEND
Laat uw plafondrooster stijlvol en discreet opgaan in het interieur.
Afbeelding: CIRCO in zwart eik

GEÏNTEGREERD
Accentueer de klimaatoplossing of maak er een uniek interieurelement van. 
Afbeelding: KITE Ceiling in walnoot
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