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Isodeco is een bedrijf dat is gespecialiseerd in 

3D wandbekleding. Met een groot en uniek 

assortiment van o.a. steen-, baksteen-, marmerlook-, 

houtstrips en betonlook producten is iedere muur, 

zowel binnen als buiten om te toveren tot een 

echte eyecatcher. 

Uit voorraad leverbaar

Met een voorraad van ruim 148.000m2 kunnen 

wij ons grote klantenbestand, dat bestaat uit 

particulieren, ZZP’ers, MKB’ers en bouwbedrijven, 

direct uit voorraad leveren. De kernwaarde van 

Isodeco is klanttevredenheid en staat hoog in 

ons vaandel. Zo scoren wij maar liefst een 9,3 

op ons Webwinkel Keurmerk en hebben wij in 

de afgelopen 2 jaar meer dan 24.000 klanten 

geholpen een stijlvolle sfeer naar hun woning, 

pand of tuin te brengen.

Doe-het-zelf

Onze focus ligt vooral op doe-het-zelf. Elk product 

is eenvoudig aan te brengen, waardoor klanten 

honderden euro’s kunnen besparen vanwege 

het niet hoeven inhuren van een montageploeg. 

Er is dan ook geen extra sloopwerk. Maandelijks 

kijkt ons team hoe we het doe-het-zelf proces nog 

gemakkelijker kunnen maken en hoe we dit ook 

kunnen reflecteren op nieuwe producten binnen 

het assortiment. 

Naast klanttevredenheid zit onze focus op doe-

het-zelf een van onze belangrijkste kernwaarden. 

Elk product is eenvoudig aan te brengen 

waardoor klanten honderden euro’s kunnen 

besparen vanwege het niet hoeven inhuren 

van een montageploeg. Maandelijks kijkt ons 

team naar hoe we het doe-het-zelf proces nog 

gemakkelijker kunnen maken en hoe we dit ook 

kunnen reflecteren op nieuwe producten binnen 

het assortiment.

Ons montage team

Wil je de wandpanelen toch laten monteren? 

Ook dit kan bij ons! Wij hebben een team van 

gespecialiseerde monteurs die de beste kwaliteit 

leveren en voor een prachtig resultaat zorgen.

             

Over ons

Scan de QR-code om 

een vrijblijvende offerte 

aan te vragen.
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3D wandpanelen hebben de naam 3D, omdat 

het geen vlakke panelen zijn, maar zijn voorzien 

van echt reliëf. Zo steken de stenen van een 

baksteen 3D wandpaneel echt uit, waardoor het 

product niet te onderscheiden is van een echte 

bakstenen muur. Heel veel behangsoorten hebben 

de benaming 3D, omdat het lijkt alsof het geen 

vlak behang is, maar een 3D effect geeft. Bij de 

3D wandpanelen is het paneel niet vlak, maar 

bevat het echt diepte, niet fake dus.

3D wandpanelen
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EPS baksteenstrips

Met deze populaire baksteenstrips kun je een 

saaie muur zo omtoveren in een bakstenen 

muur. Uniek en niet van echt te onderscheiden 

dankzij het reliëf. Bij aanraking merk je dat de 

baksteenstrips net echt zijn. Dit vanwege de 

crepilaag met echte zandkorrels.

Voor zowel binnen- als buitenshuis

De baksteenstrips zijn geschikt voor zowel binnen- 

als buitenshuis. Deze baksteenstrips zijn namelijk 

zowel weer- als UV-licht bestendig. Als je de 

baksteenstrips buiten gaat gebruiken, is het wel 

nodig om ze te impregneren met WB8, te vinden 

in onze webshop.

Waarvan is het gemaakt?

Onze EPS baksteenstrips zijn gemaakt van EPS. 

Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is 

een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, 

in de volksmond piepschuim genoemd, of ook wel 

Isomo, merknaam van een West-Vlaams bedrijf dat 

in 1956 begon met de productie van EPS.

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!



1110

PU XL baksteenstrips

Onze PU XL baksteenstrips zijn gemaakt van 

polyurethaanschuim en zijn 100% naadloos 

te monteren. Kenmerkend is dat ze niet te 

onderscheiden zijn van een echt gemetselde muur.

Polyurethaan

Polyurethaan staat bekend als elastische kunststof. 

Deze rubberachtige schuimsoort komt vooral 

voor in de bouw en heeft een isolerende stevige 

structuur. Het is niet makkelijk te beschadigen en 

daardoor ideaal voor het gebruik voor onze PU XL 

baksteenstrips.

Verschillende soorten

De PU XL baksteenstrips zijn in meerdere kleuren, 

maten en verschijningen te krijgen. Van moderne 

bakstenen tot de oudere, versleten, rustieke 

bakstenen of de elegante Engelse baksteen.

Onze PU XL baksteenstrips zijn niet te 

onderscheiden van een gemetselde 

muur. Daarbij zijn ze naadloos 

monteerbaar!

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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Zelfklevende natuursteenstrips

Natuursteenstrips geven een natuurlijk effect 

op elke gewenste muur. Onze zelfklevende 

natuursteenstrips zijn zijn voorzien van een laag 

van echte natuursteen. De stenen die zijn gebruikt 

zijn alleen in India te verkrijgen. Dankzij de sterke 

toplaag en het 3D-effect is een saaie wand zo 

omgetoverd tot een stenen muur die niet van echt 

te onderscheiden is. 

3M

De extra sterke 3M plaklaag op de achterzijde 

van de natuursteenstrips zorgt ervoor dat u ze 

gemakkelijk zelf aan de wand kunt bevestigen.

Oude tegellaag

Deze zelfklevende natuursteenstrips zijn ideaal 

voor bijvoorbeeld over een oude tegellaag. Zo 

creëert u in een handomdraai een nieuwe keuken 

achterwand. 

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!



1514

Zelfklevende mozaïekstrips

Geef uw muur een upgrade met de mozaïekstrips 

van Isodeco. Super gemakkelijk om zelf te plaatsen. 

Dankzij de ultra sterke zelfklevende laag creëert u 

in een handomdraai een nieuwe uitstraling in elke 

ruimte binnenshuis. Een vernieuwde achterwand in 

de keuken of een compleet nieuwe uitstraling voor 

die saaie muur in de gang. Met de mozaïekstrips is 

het mogelijk.

Eenvoudig bevestigen

Gemaakt van PVC en aluminium. Kan direct over 

bestaande tegels, makkelijk op maat te snijden 

met een stanleymes. Geen speciale voorbewerking 

nodig. 

Houtstrips

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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Hexagon

Gemaakt van 

PVC en aluminium

Mozaïek visgraat

Gemaakt van 

PVC en aluminium

Mozaïek tegels

Gemaakt van 

PVC en aluminium

Varianten zelfklevende mozaïekstrips

Mozaïek tegels

Gemaakt van 

PVC en aluminium

Metro tegels

Gemaakt van 

aluminium



1918

Houtstrips van teakhout

Zoek je houtstrips van teakhout? De van echt 

teakhout gemaakte houtstrips van Isodeco zijn 

verkrijgbaar in verschillende soorten, maten en 

kleuren. Deze prachtige houtstrips geven direct 

een warme sfeer in huis. De oplossing voor iedere 

saaie muur.

Duurzame houtstrips

Onze houtstrips zijn van gerecycled Teakhout. 

Teakhout is een houtsoort dat afkomstig is van de 

Tectona Grandis boom, oftewel een latijns woord 

voor teakboom. Deze boom groeit voornamelijk in 

Zuidoost-Azië, en dan vooral in Indonesie. Teakhout 

is bijzonder geschikt voor het fabriceren van 

binnen- en buitenmeubelen omdat het een sterke 

en duurzame houtsoort is. 

 

Deze panelen zijn een goede keuze voor als 

je zelf interieur veranderingen aan wil brengen 

waarbij je rekening wil huiden met het millieu, en 

ook nog eens iets unieks aan je woning of pand 

wilt toepassen.

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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Varianten houtstrips van teakhout

Bali houtstrips

Klassieke houtstrips

Barnwoord houtstrips
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Marmerlook PVC platen

De marmerlook PVC platen zijn multifunctioneel en 

kunnen geplaatst worden op praktisch iedere muur. 

Ze zijn ideaal voor in de keuken, wc en  badkamer. 

De platen zijn eenvoudig schoon te houden 

met een vochtige doek. Isodeco heeft een ruim 

assortiment marmerlook platen. Van zwart goud 

marmer tot subtiel blanco marmerlook. 

Bookmatch 

In ons assortiment hebben we losse marmer 

platen, die zijn wat flexibeler en hebben geen 

aansluitende patroon van aderen. We hebben 

ook marmerlook platen die uit een A en B plaat 

bestaan. De zogeheten Bookmatch. Als je deze 

op de juiste wijze naast elkaar plaatst, sluiten ze 

precies aan en zie je een directe weerspiegeling. 

Hierdoor zou je een meters brede muur een 

volledig aansluitende marmeren look kunnen 

geven.

Vanwege het grote formaat van de marmerlook 

platen, gaat de levering niet via een postbedrijf, 

maar leveren wij ze zelf. Dit duurt 3-10 werkdagen.

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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Varianten marmerlook PVC platen



2726

Betonlook en natuursteen platen Natuursteen

Onze betonlook platen geven in een 

handomdraai een betonlook aan iedere ruimte, 

aan je badkamer, keukenachterwand of zelfs 

buiten op de gevel. 

Wandkleding met betonlook

Als specialist in wandbekleding geeft Isodeco 

gratis advies over producten en de montage. Onze 

wandkleding met betonlook kun je eenvoudig zelf 

monteren op iedere gewenste ondergrond.

100 % natuursteen toplaag

De natuursteen platen geven een luxe uitstraling 

aan iedere ruimte, dankzij de prachtige 100% 

natuursteen toplaag. De toplaag bestaat uit 

onbewerkt natuursteen en daardoor heeft iedere 

plaat een eigen structuur en kleurschakeringen.

Vanwege het grote formaat van deze producten, 

gaat de levering niet via een postbedrijf, maar 

leveren wij ze zelf. Dit duurt 3-10 werkdagen.

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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3D Wall Art

Ultra modern, elegant en flexibel. Deze panelen 

zijn het perfecte product om zelf creatief mee aan 

de slag te gaan. De 3D Wall Art panelen zijn in 

verschillende kleuren en maten beschikbaar en 

zijn in elke soort ruimte te plaatsen. Met een simpel 

kliksysteem kunnen de panelen op een frame 

gedrukt worden en heb jij zelf de controle over de 

rotatie, positie en welke soorten je op het frame wilt 

plaatsen. Zo wordt jouw muur omgetovert tot een 

uniek kunstwerk, en zijn mogelijkheden eindeloos.

5 modellen, 1000 mogelijkheden

De 3D Wall Art panelen zijn in 5 verschillende 

uitvoeringen beschikbaar. Mabel, Nava, Norm, 

Penta en Zeta. Ieder model komt daarbij weer in 5 

verschillende kleuren waaronder zwart, wit, goud, 

zilver en antraciet.

Mabel

Dit kleine veelhoekige product voor wanddecoratie, 

dat in tegengestelde en vergelijkbare richtingen 

kan worden gevonden, biedt de mogelijkheid aan 

om een   grote verscheidenheid van gebaseerde 

architectuur interieur contexten en toepassingen te 

maken.

Nava

Dit model biedt nog meer flexibiliteit omdat we 

per vierkante meter 3 verschillende variaties 

aanbieden: Flat (plat), pyramid (3d) en polygon 

(ingedrukt 3d). 

Norm

Dit zeshoekige wandpaneel wordt vaak toegepast 

in veel gebieden zoals cafés, restaurants, hotels, 

ontvangstruimten en meer.

Penta

Penta, van de oude Griekse betekenis van de 

vorm van vijf, bestaat uit een modulaire tegel die is 

ontworpen met behulp van onregelmatige concave 

en convexe lijnen op verschillende hoogtes.

Zeta

Met driedimensionale zeshoekige tegels is “ZETA” 

een elegante versie van het honingraatpatroon 

dat verkrijgbaar is in zowel geglazuurde als matte 

afwerkingen en in verschillende kleuren.

Mabel

Nava

Scan de QR-code om 

naar de montagehandleiding 

te gaan!
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Norm

Penta Zeta
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