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DECOS

 
Decos on perheyritys, joka tuo maahan   erilaisia sisustusmaaleja ja 
-laasteja. Aloitimme toimintamme vuonna 2005, jolloin Suomessa oli 
vielä varsin harvinaista käyttää laastituotteita sisäpinnoissa. Vuosien 
saatossa nämä Keski- ja Etelä-Euroopassa paljon käytetyt materiaalit  
ovat yleistyneet myös täällä meillä. 
 

Sisustuslaastilla tarkoitetaan sellaisia tuotteita, jotka asennetaan 
lastan avulla. Värilliset sisustuslaastit ovat läpivärjättyjä eli väri ei 
ole vain pintakerroksessa. Laastipinnoitteiden vahvin esteettinen etu 
on se, että pinnassa on aito kädenjälki sekä aito materiaalin tuntu. 
Niissä on materiaalikerrosten ja kerrosvahvuuden tuomaa syvyyttä 
ja värin vaihtelua. Monet perinteiset sisustuslaastit on valmistettu 
luonnon raaka-aineista.

Halusit sitten industrial henkistä betonipintaa tai ylellisiä koristepin-
toja, meiltä varmasti löydät mieleisesi.

-Arjen ylellisyyttä-





Tierrafino maalit ja laastit ovat aitoja luonnontuotteita. Niiden peh-
meät luonnonvärisävyt takaavat sisustajalle onnistuneen lopputulok-
sen. Tierrafino tuotteilla viimeistellyt pinnat erottuvat paitsi viehät-
tävällä eloisuudellaan, myös särmikkäällä karheudellaan.

Tuotesarjan erikoisuutena ovat tekstuurimaaliin ja sisustuslaastiin 
lisättävät tehosteet: murskattua simpukan kuorta, mustaa kiillettä 
tai olkea.

Luonnonsavi Tierrafino tuotteiden ainesosana tekee materiaaleista 
hengittäviä ja kosteutta tasaavia. Luonnonmateriaaleina ne ovat 
antistaattisia,eivätkä sähköisty ja kerää itseensä pölyä. Tämän tuote-
sarjan tuotteet soveltuvat allergiaperheille.

Luonnonmukaiset Tierrafino tuotteet ovat turvallisia asentaa ja 
asua.

Aidot luonnonmateriaalit 





Tierrafino T-paint
tekstuurimaali

T-paint tekstuurimaali on 100% luonnon raaka-
aineista: savesta, hiekasta ja tärkkelyksestä, tehty 
maalituote. Tekstuurimaalin pinta tuntuu rapatul-
ta, rosoiselta ja sen luonnonpigmentit heijastavat 
pehmeästi auringonvaloa. Se ei sisällä kemiallisia 
lisäaineita.

Yksilöllisyyttä saadaan lisäämällä tekstuurimaalin 
joukkoon ylellistä helmiäistä, lämmintä ja maan-
läheistä olkea tai hienostunutta mustaa kiillettä.

Tekstuurimaali on hengittävä ja kosteutta tasaava. 
Sen pinta ei sähköisty, eikä kerää pölyä. Pintaa on 
helppo korjata, kun jätät vähän kuivaa jauhetta 
talteen. Tarvittaessa materiaali voidaan poistaa 
pinnalta kokonaan ja käyttää uudelleen.

Käytökohteet: Kuiviin sisätiloihin seinäpinnoille, ja 
takkapinnoitukseen.

Värisävyt: Kahdeksan perusväriä. Kaikkia perus-
värejä voidaan sekoittaa keskenään.

Asennus: Helppo levittää erilaisille pinnoille telalla 
tai siveltimellä. Maalin sekoitus ja ohennus tapah-
tuu lämpimällä vedellä.

https://www.decos.fi/tuotteet/tierrafino-t-paint/


Tierrafino Duro
sisustuslaasti

Tierrafino Duro on savipohjainen värillinen sisus-
tuslaasti. Duro sisustuslaastilla teet hienotasoituk-
sen ja värillisen valmiin pinnan helposti ja edul-
lisesti. Se on tehty 100% luonnon raaka-aineista: 
savesta, hiekasta ja tärkkelyksestä.

Yksilöllisyyttä saadaan lisäämällä sisustuslaastin 
joukkoon ylellistä helmiäistä, lämmintä ja maan-
läheistä olkea tai hienostunutta mustaa kiillettä. 

Tierrafino Duro sisustuslaastin voi asentaa osaksi 
hengittävää rakennetta. Duro sisustuslaasti tasaa 
kosteutta ja lämpöä huonetilassa. Tarvittaessa 
materiaali voidaan kostuttaa ja poistaa pinnalta 
kokonaan.

Käytökohteet: Kuiviin tiloihin seinäpinnoille, takka-
pinnoitukseen ja esim. lasikuitutapettien päälle. 

Värisävyt: Kahdeksan perusväriä. Perusväre-
jä voidaan sekoittaa keskenään. Erikoisvärejä  
voidaan tehdä myös pigmentoimalla. 

Asennus: Levitetään lastalla primeroidulle pin-
nalle. Muotoillaan halutulla tavalla.

https://www.decos.fi/tuotteet/tierrafino-duro/








Tierrafino Concrete-Look
Savilaasti

 
Tierrafino CONCRETE-LOOK on savipohjainen 
sisustuslaasti sisätilojen seinä – ja kattopinnoille. 
Tuote on aidon betonin näköinen ja se voidaan   
viimeistellä eri tavoilla.

Värisävyt: 
Concrete-Look on betonin harmaan sävyinen.
Voidaan sävyttää pigmentillä, jolloin max. määrä 
pigmenttiä on 3%.

Käyttökohteet: Soveltuu kuiviin sisätiloihin niin 
seinä- kuin kattopinnoille.

Asennus: Levitetään lastalla primeroidulle pin-
nalle. Muotoillaan halutulla tavalla.Tyypillisin tapa 
on tehdä pinta pystysuorin lastan vedoin, jolloin 
ilmeestä tulee teollinen. Pinta suojataan vahalla. 

https://www.decos.fi/tuotteet/tierrafino-concrete-look/


Tierrafino Stone
tadelakt

Tierrafino Stone on aito marokkolainen tadelakt. 
Tämä huikaisevan kauniiksi viimeistelty pinta nou-
dattaa marokkolaista tadelakt käsityöperinnettä. 

Tadelakt on 100% luonnon rakennusmateriaali Se 
luo elegantin ja seesteisen ilmapiirin, mikä on ais-
tittavissa monissa marokkolaisissa kylpylöissä.

Värisävyt: Kahdeksan perusväriä, joita voidaan se-
koittaa keskenään tai käyttää pigmenttejä.

Käyttökohteet:Soveltuu seinäpinnoille, takkoihin. 
Sitä ei suositella kovan kulutuksen kohteisiin.

Asennus: Tadelaktin soveltuvuus on suunniteltava 
huolellisesti ja pohjan on oltava täysin elämätön. 
Asennuksen tekee aina taitava käsityöläinen, jolla 
on kokemusta tadelakt tekniikasta.

https://www.decos.fi/tuotteet/tierrafino-stone-tadelakt/




Rivedil on yksi maailman johtavia laadukkaiden erikoismaalien ja 
-laastien valmistajista. Rivedil on patentoinut mm. Spaccante (halkei-
levat stuccopinnat) erikoistuotteen ja on niiden harvojen valmista-
jien joukossa, jotka pystyvät valmistamaan pigmenttihiutaleita.
Rivedil tekee tuotteet alusta loppuun itse ja käyttää samoja raaka-
aineita ja menetelmiä kuin antiikin ajan käsityön taitajat. 

Kokoelman korkeatasoisilla sisustuslaasteilla ja -maaleilla on jokai-
sella oma luonteensa. Tuotteet soveltuvat paitsi yksityiskoteihin 
myös julkisiin tiloihin. Rivedil tuotteet ovat tunnettuja korkeasta laa-
dusta ja kehittyneet monien sukupolvien aikana. 

Tuotesarjassa on sekä tee-se-itse tuotteita että vaativia ammattilais-
materiaaleja. Viimeistellyt pinnat voivat olla karkeita tai sileitä, kiil-
täviä, mattapintaisia tai metallin hohtoisia.

Italialaiset sisustusmateriaalit



Rivedil Sinfonia
helmiäisstucco

Sinfonia on huokoinen helmiäisstucco. Se on mat-
tapintainen materiaali, mutta se hohtaa hillitysti 
metallisena valon osuessa sen pintaan. Se on 
uudenlainen sisustusmateriaali, joka on pinnal-
taan alcantaramainen ja se tuntuu pehmeältä na-
halta.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat olohuoneiden ja 
makuuhuoneiden seinät, tv:n taustaseinät sekä 
keittiön välitilat ja wc-tilojen seinäpinnat. Tämä 
korkealaatuinen sisustuslaasti on omalla, erityi-
sellä tavallaan ihanteellinen pinnoite niin klassi-
seen kuin moderniin tilaan.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä. Perusmateriaalin 
vaihtoehdot hopea ja kulta.  

Käyttökohteet: Soveltuu kuiviin sisätiloihin katto- 
ja seinäpinnoille. Suoja-aineella käsiteltynä myös 
esim. wc-tiloihin sekä keittiön välitilaan.

Asennus: Sinfonia on helppo levittää lastalla. Ma-
teriaalissa itsessään on metallinen kiilto mukana, 
joten sekä väri että hohde tulevat samalla levitys-
kerralla. Suoja-aine Hydro Finish Opaco. 

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-sinfonia/








Rivedil Sahara
erikoismaali

Sahara on koristeellinen maali, joka valmistettu
erityisistä hartseista, täyteaineista ja hienosta 
hiekasta sekä lasista, jotka luovat vaikututelman 
hiekan liikkeestä. 

Sahara erikoismaalista on kahta eri karkeutta; Fi-
noa ja Grossoa. Materiaalin hienoiset karkean ja 
sileän erot luovat pinnasta eloisan. Sahara Pre-
mium sarjassa upeat metalliset sävyt hohtavat 
valossa luoden ylellisen tunnelman. Perusmateri-
aalia on mattana, hopeana, kultana, alumiinina, 
ruosteena ja pronssina. 

Materiaalin hienoiset karkean ja sileän erot luovat 
pinnasta eloisan. 

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä ja lisäksi erilaisia 
metallisävyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu seinä- ja kattopinnoille 
sisätiloissa. Pyyhittävänä materiaalina soveltu 
myös wc-tiloihin. 

Asennus: Sahara ja Sahara Premium asennetaan 
erikoissiveltimellä eri suuntaisin vedoin.

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-sahara/








Rivedil Persia
erikoismaali

Persia on erikoismaali, jonka pinta on kuin hillitysti 
hohtavaa samettia. Materiaalia voidaan työstää er-
ilaisilla tekniikoilla, riippuen halutusta vimeistely-
stä. 

Persia luo pehmeän ja elegantin ilmeen seinäpin-
noille. Hillitty hopean hohto antaa eloisuutta pin-
nalle ja toistaa valoa kauniisti. 

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä.  

Käyttökohteet: Soveltuu kuiviin sisätiloihin katto- 
ja seinäpinnoille. Suoja-aineella käsiteltynä myös 
esim. wc-tiloihin sekä keittiön välitilaan.

Asennus: Persia on helppo asentaa. Viimeistelytek-
niikoita on useita ja niissä voi käyttää las-taa tai 
erikoistyökaluja.  Materiaalissa itsessään on met-
allinen kiilto mukana, joten sekä väri että hohde 
tulevat samalla levityskerralla. Suoja-aine Hydro 
Finish Opaco. 

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-persia/








Rivedil Silk Paint
sisustusmaali

Silk Paint on täyshimmeä sisustusmaali. Tämän 
sisustusmaalin sisältämät erikoisväripigmentit ai-
kaansaavat ainutlaatuisen ja yksilöllisen pinnan.
Sisustusmaalin pinta on kangasmainen, kuin silk-
kiä. Silk Paint sisustusmaaliin saadaan ylellisyyttä, 
kun siihen lisätään helmiäistehostetta.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä

Käyttökohteet: Soveltuu seinä- ja kattopinnoille 
sisätiloihin. Voidaan käyttää myös huonekaluis-
sa. Soveltuu myös keittiön välitilaan, kun pinta 
käsitellään suoja-aineella.

Asennus: Levitys siveltimellä tai ruiskulla.

YIT, As Oy Kokkolan Merihelmi Kuva Aki Rask

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-silk-paint/


Rivedil 
Super Brilliant

sisustusmaali
Pulvere di Stelle Super Brilliant on kimalteleva 
sisustusmaali sisätiloihin. Tässä mattapintaisessa 
sisustusmaalissa on nimensä veroisesti todella 
paljon kimalletta joukossa. Kimalteiden hohde 
muuttuu valon muuttuessa. 

Värisävyt: runsaasti värisävyjä

Käyttökohteet: Soveltuu kuiviin sisätiloihin katto- 
ja seinäpinnoille. Suoja-aineella käsiteltynä pin-
nasta tulee pestävä.

Asennus: Levitys erikoissiveltimellä ja pinnan ta-
soitus joustavalla lastalla.

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-super-brilliant/


Rivedil Terre d’Italia
Preziosi Rouge

sisustusmaali
Terre D’Italia Rouge on sisustusmaali, jonka pinta 
muistuttaa ruostetta ja saa aikaan patinoituneen, 
rustiikkisen ilmeen seinäpinnoille. Tämä näyttävä 
sisustusmaali on helppo asentaa ja se soveltuu 
useimmille pinnoille.

Värisävyt: Kymmeniä värisävyjä, hohteisuus kul-
tana tai hopeana.

Käyttökohteet: Soveltuvat kuiviin sisätiloihin kat-
to- ja seinäpinnoille. Suoja-aineella käsiteltynä 
pinnasta tulee pestävä.

Asennus: Levitys erikoissiveltimellä ja pinnan ta-
soitus stuccolastalla. Valmis pinta voidaan tarvit-
taessa käsitellä suoja-aineella.

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-rouge/


Rivedil Calce Paint
sisustumaali

Calce Paint on klassinen kalkkipohjainen sisustus-
maali. Sillä saadaan tehtyä antiikkista, patinoitu-
nutta pintaa, jossa värisävyn eri syvyydet luovat 
pinnalle vaihtelua. Tämä mattapintainen sisustus-
maali on helppo asentaa.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu sisätiloihin katto- ja seinä-
pinnoille. 

Asennus: Levitys siveltimellä joko pystysuuntaisin 
vedoin tai sitten ristiin rastiin, riippuen halutusta  
lopputuloksesta. 

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-calce-paint/


Rivedil Marmorino
sisustuslaasti

Marmorino on värillinen sisustuslaasti, joka on 
valmistettu kalkista ja mineraaleista. Nämä raaka-
aineet antavat pinnalle kauniin himmeän antiik-
kisen ilmeen marmoriefektillä. Sisustuslaastin 
himmeä, samettisen tuntuinen ja tyylikäs pinta 
muistuttaa kalkkikiveä.

Marmorino sisustuslaastin luonnon raaka-aineet 
luovat tunnelmallisia ja ajattomia tiloja.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu kuiviin sisätiloihin katto- 
ja seinäpinnoille sekä takkapinnoille. Vahalla suo-
jattuna myös keittiön välitiloihin sekä wc-tiloihin.

Asennus: Asennetaan stuccolastalla kahtena ker-
roksena sileälle pohjalle. 

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-marmorino/




Rivedil Travertino Beton
sisustuslaasti

Travertino Beton on laadukas, kalkki-pohjainen 
italialainen sisustuslaasti. Tällä sisustuslaastilla 
voidaan toteuttaa klassista italialaista marmori- 
tai travertiinikiveä muistuttavaa pintaa. Materiaali 
on helppokäyttöisenä jauheena, johon sekoiteta-
an vain vesi. Travertinosta voidaan tehdä sileätä 
tai karkeaa pintaa, riippuen asennustekniikasta. 

Travertino on hengittävä materiaali, jollei sitä 
käsitellä suoja-aineella. 

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu seinä- ja kattopinnoille 
kuiviin sisätiloihin. 

Asennus: Asennetaan yhdellä tai kahdella ker-
roksella stuccolastalla primeroidulle pinnalle. Pin-
ta muotoillaan lastalla halutun laiseksi. Voidaan
viimeistellä vahalla tai suoja-aineella. 

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-travertino-beton/




Rivedil Oxyda
sisustuslaasti

Oxyda on Beton Cire tyyppinen sisustuslaasti 
kuivien tilojen lattia- ja seinäpinnoille sekä por-
taisiin. Oxyda tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia 
viimeistelymahdollisuuksia ja värejä samalla pe-
rusmateriaalilla. Asennustavasta riippuen voidaan 
tehdä hyvin sileätä ja klassista pintaa tai industrial 
henkistä rustiikkista pintaa. 

Rivedil Oxyda on moderni, käytännöllinen ja tyy-
likäs.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä. Saatavilla myös 
metalliviimeistelyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu seinä- ja lattiapinnoille 
kuiviin sisätiloihin. 

Asennus: Materiaali asennetaan lastalla usealla 
kerroksella. Tarvittaessa parempi tartunta pohja-
materiaaliin, käytetään pohjalaastia. Pinta sulje-
taan viimeistelyaineilla käyttökohteen mukaan.

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-oxyda/




Rivedil Terra Nostra
stuccolaasti

Terra Nostra on kalkkipohjainen sisustuslaasti, 
joka soveltuu erityisesti sileän pinnan tekemiseen. 
Sen raaka-aineet ovat tarkoin valikoituja kalkkeja, 
luonnon maa-aineksia ja hartseja, joiden yhteisvai-
kutuksesta syntyy lastatekniikalla korkealaatuista 
pinnoitetta.

Terra Nostra sisustuslaastia voidaan asentaa 
monella eri tekniikalla. Spatulato tekniikalla saa-
daan lastalla kiillottamalla aikaan klassinen ki-
iltävä stuccopinta. Damascato tekniikka on damas-
tia jäljittelevä tekniikka, jossa pintaa tehostetaan 
hopea- tai kultavahalla. Spaccante tekniikkalla 
saadaan aikaan krakeloitunut/halkeillut pinta, jota 
tehostetaan hopea- tai kultavahalla.

Värisävyt: Runsaasti värisävyjä.

Käyttökohteet: Soveltuu seinä- ja kattopinnoille 
kuiviin sisätiloihin. 

Asennus: Terra Nostra asennetaan lastalla. Vaatii 
stuccotekniikan osaamista. Terra Nostra Spac-
cante asennetaan vaativalla erikoistekniikalla.

https://www.decos.fi/tuotteet/rivedil-terra-nostra/


Rivedil
erikoistuotteita ja -tekniikoita

Rivedil tuotesarjassa on paljon erikoistuotteita 
ja -tekniikoita, joiden avulla voidaan toteuttaa 
vaativampiakin kohteita. Sarjaan kuluu myös 
paljon erilaisia tilaustuotteita. Jos etsit jotain 
tietynlaista erikoispintaa, ota yhteyttä, niin et-
simme juuri sinulle oikean ratkaisun laajasta 
valikoimasta.
Kaikki tuotteiden asentamiseen tarvittavat 
työkalut ovat myös saatavilla kauttamme. 
Työkaluvalikoimaan kuuluuvat niin perinteiset 
stuccolastat kuin erikoissiveltimet ym.

https://www.decos.fi/tuotteet/erikoistuotteet/




Deco-Cire mikrosementti on tyylikäs, kestävä ja hengittävä materi-
aali erityisesti kylpyhuoneremontteihin. Se voidaan asentaa myös 
vanhan laatan päälle, jos pohjarakenteet ovat kunnossa ja kuivat. Se 
tekee kylpyhuoneremontista nopeaa ja taloudellista. Mikrosementiä 
voidaan käyttää lähes kaikissa sisätilojen seinä- ja lattiapinnoissa.  
Sillä on erinomainen tarttuvuus ja se kestää hyvin kulutusta. Deco-
Cire mikrosementti antaa tilalle saumattoman ja yhtenäisen ilmeen.  
Jokainen pinta on uniikki ja käsityönä tehty. 

Deco-Cire mikrosementti on käyttövalmis, valmiiksi sävytetty laas-
tiseos, mikä helpottaa asennusta ja vähentää hävikkiä. Tuote sovel-
tuu lattioille, seinille, portaille, kylpyhuoneisiin sekä muille pinnoille 
kuten pöytätasoille, huonekaluille jne. Materiaali on testattu EuroFin-
sillä Suomessa. 

Käyttövalmis mikrosementti

DECO-CIRÉ

https://www.decos.fi/tuotteet/deco-cire-mikrosementti/




DECO-CIRE MIKROSEMENTIN EDUT:

♦ Käyttövalmis materiaali 

♦ Erittäin elastinen 

♦ Hengittävä 

♦ Homehtumaton  

♦Tasalaatuinen ja tasasävyinen 

♦ Nolla hävikki, koska materiaali säilyy

   suljetussa  pakkauksessa 4 kk – 4 vuotta 

♦ Lukuisia värisävyjä 

♦ Vettähylkivä



DECOS 
Sisustuspintojen erikoisliike

Puh. 09 853 1941 info@decos.fi
www.decos.fi

Valmistajat:


