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September 2004 ben ik Deco Nova opgestart, ons kantoor 
toen nog gelegen aan de Graafschap Hornelaan in Weert 
bestond uit een kantoorruimte van 20m2 en een magazijn 
van 600m2. Van hieruit bedienden we de interieurbouw met 
decoratieve en constructieve plaatmaterialen. 

Mensen waren nieuwsgierig: een “Brabander” wat komt die in 
Limburg doen? maar al snel stroomde de eerste opdrachten 
binnen en na een paar weken was al snel de beslissing 
genomen: er moest een collega komen. 

In 2009 is een samenwerking aangegaan met logistieke 
dienstverlener PT Zuid in Best. Van hieruit worden de orders 
gepickt en geleverd op de dag dat de klant het wenst.

Deze stap geeft de mogelijkheid ons volledig te richten op de 
verkoop en de merken Ecoplex, Egger, ImpressionFineer en 
Pantoni verder uit te bouwen.

Eind 2018 is de nieuwbouw een feit. Op de nieuwe locatie 
creëren we ook een Noviteitencentrum.
Het Noviteitencentrum is bedoeld voor interieurbouwer, 
architect en opdrachtgever om inspiratie op te doen en te 
ontdekken welke product- en toepassingsmogelijkheden er 
allemaal zijn.

Dank voor het vertrouwen,
Patrick Goverde

DECO-NOVA: HET CREËREN VAN EEN  
AANGENAAM BINNENMILIEU.



U kent ons als leverancier van decoratief 
plaatmateriaal voor alles wat met interieur 
te maken heeft. Naast decoratief speelt 
functie een steeds grotere betekenis. 
Denk aan ecologie, geluidswerendheid,  
eisen aan brandwerendheid. Ook hierin staan 
wij u graag te woord en gaan we samen met u 
op zoek naar het juiste product.

IMPRESSION FINEER

Fineer is een mooi stukje natuur in het interieur en 
zorgt voor de eerlijke beleving van hout. Elke plaat 
heeft zijn eigen, unieke uitstraling. Door de grote 
diversiteit in fineersoorten, snij-/voegmethodes en 
bewerkingen, is er voor elke interieurbeleving een 
geschikt ImpressionFineer. Gebruik van fineer is mi-
lieuverantwoord omgaan met natuur, immers geeft 
fineer de beleving van echt hout, maar we gebruiken 
er veel minder van.

LEVERANCIER VAN 
DECORATIEVE 

PLAATMATERIALEN



EGGER

De missie van Egger is “Creating more from wood.” 
Het begin: de eerste EGGER spaanplaatfabriek in  
St. Johann in Tirol werd geopend in 1961. Toen werd 
er 30m³ spaanplaat per dag geproduceerd in de  
fabriek in St. Johann in Tirol. 

Nu maken de 19 fabrieken van Egger deze hoeveel-
heid plaatmateriaal in minder dan 2 minuten. Egger 
fabriceert onder andere decoratief plaatmateriaal 
voor meubels en interieurontwerpen. Materialen in 
lijn met hedendaagse trends. Naast gemelamineerd 
spaanplaat produceert Egger in kleurkoppeling  
laminaat(hpl). Wij voorzien als Deco-Nova bijhoren-
de ABS kantenband, zodat elk project perfect kan 
worden afgewerkt. 

Ook voor brandwerende projecten of projecten 
waar gewicht een rol speelt kunnen we als leveran-
cier van Egger met u het juiste product samenstel-
len. Samen creëren we meer met hout!

PANTONI

Pantoni is hét onafhankelijke merk dat decoratieve 
oppervlakken en constructieve dragers samen-
brengt. Een praktische collectie geproduceerd 
met kwaliteitsmaterialen, geleverd op topsnelheid. 
Heeft u liever een waterwerende MDF als drager of 
een lichtgewicht populieren drager voor uw project? 

Dit kan allemaal met Pantoni. Er zijn 6 keuzemo-
gelijkheden aan dragers, waaronder de ecologisch 
verantwoorde multiplex, eco strand board en eco-
logische blokplaat. U kiest zelf een decor uit onze 
collectie laminaten. De einddikte is altijd 18mm, 
zodat u uw werk kunt combineren met gemelami-
neerde platen in een zelfde decor. Wij zorgen, dat de 
gevraagde platen binnen enkele werkdagen bij u op 
de stoep staan. 

Aan elke zijde van de kern een ander decor? 
Ook dat verzorgen we graag voor u via Pantoni.



Arno Miseré: Ik ben al sinds 
1 januari 2006 werkzaam bij 
Deco-Nova, dus bijna vanaf 
het prille begin. En rij dus al 
bijna 15 jaar met plezier van 
Maastricht naar eerst 
Weert en tegenwoordig 

Nederweert. In de loop der jaren heb ik Deco-Nova 
uit zien groeien tot een begrip in de markt en ben ik 
trots dat ik daar deel van uit mag maken. Naast mijn 
werk als verkoopmedewerker  ben ik verantwoorde-
lijk voor alle maatwerk / bewerkingsorders.

Danny Schellekens: Ik ben 
9 maart 2020 gestart bij 
Deco-Nova, dus nog volle-
dig nieuw, ook in de bran-
che. Ik heb in mijn vorige 
baan relatiebeheer gedaan 
en ben ook aan de slag ge-

weest met het benaderen van nieuwe potentiële 
klanten. Ik vind een goed contact met klanten erg 
belangrijk en ga ervan uit jullie in de nabije toekomst 
te kunnen helpen bij jullie vragen over alles wat met 
interieurbouw te maken heeft.

Vandaag voor morgen! Dat is ons motto!
Als team van Deco-Nova helpen wij u graag 
bij alle vragen over functionele of decoratieve 
toepassingen in interieurbouw, standbouw 
en jachtbouw.

MAAK KENNIS
MET ONS TEAM



Danny Stultjens: sinds  
januari 2017 ben ik weer 
met veel plezier aan de slag 
gegaan bij Deco-Nova, 
waar ik al eerder van 2011 
tot en met 2014 gewerkt 
heb. Ik verzorg naast de 

verkoop ook de marketingactiviteiten van ons  
bedrijf. Ik werk van maandag tot en met donderdag, 
zodat ik op vrijdag vrijwilligerstaken kan uitoefenen, 
want dat vind ik ook belangrijk in onze maatschappij. 
Ondertussen ben ik bekend met alle ins en outs van 
de producten die we in ons programma hebben en 
wil graag ondersteunen in vragen van u als klant. 

Kim Berkers: Ik ben sinds 
2009 werkzaam bij De-
co-Nova. Als 23-jarige 
stapte ik volledig blanco in 
de wereld van decoratieve 
materialen en het kostte 
me dan ook menig slapelo-

ze nachten het verschil tussen spaanplaat en MDF 
te leren…De eerste jaren ben ik fulltime werkzaam 
geweest op verkoop binnendienst en administratie. 
Sinds de geboorte van mijn zoon – inmiddels 6 jaar 
geleden- ben ik van dinsdag t/m donderdag uw aan-
spreekpunt voor administratieve zaken en verkoop-
ondersteuning.

Patrick Goverde: Sinds 
1991 werkzaam in de plaat-
materialen branche, ge-
start in de verkoopbinnen-
dienst. Na ½ jaar deed zich 
de mogelijkheid voor om 
tijdelijk de buitendienst in te 

gaan. Dit was me op het lijf geschreven. Tot op de 
dag van vandaag ligt hier mijn hart en ik probeer dan 
ook regelmatig de baan op te gaan. Het meedenken 
met de klant hoe we het werken makkelijker kunnen 
maken, daar ligt de uitdaging. In mijn vrije tijd ben ik 
regelmatig in het mooie Zuid Limburg te vinden met 
het gezin of met mijn fietsvrienden.



NOVITEITENCENTRUM

Bij het kiezen van materialen om een interieur  
prettiger en functioneler te maken is het fijn om 
te zien, voelen en beleven. Dat begrijpen wij!  
Daarom bent u als interieurbouwer of interieurde-
signer samen met uw klant van harte welkom in ons 
Noviteitencentrum.

Een ruimte die is ingericht voor inspiratie bij het  
samenstellen van een interieur. De materialen uit 
ons assortiment kunt u hier bekijken en in sommige 
gevallen de functionaliteit ervan ervaren. 

U bent elke werkdag van harte welkom gebruik te 
maken van ons centrum en in onze ontmoetings-
ruimte kunt u onder het genot van een kop koffie 
het project met uw klant bespreken. 

Meldt u bezoek van tevoren even aan, zodat u zeker 
bent van aandacht en plaats.



LOGISTIEK

We maken gebruik van ons ultramoderne logistieke 
centrum, dat gelegen is in Best. De opslag en  
logistiek van plaatmaterialen is een delicaat proces. 
We hebben te maken met overwegend grote  
materialen, zwaar in gewicht en kwetsbaarheid 
tijdens vervoer. Opslag van materialen dient onder 
specifieke omstandigheden te gebeuren om 
spanningen in de materialen te voorkomen. 

Ons logistieke centrum is daarom voorzien van 
vacuüm technologische laadmethoden om schade 
tot een minimum te beperken en u als klant op het 
gewenste moment te voorzien van de juiste plaat, 
netjes verpakt en onbeschadigd. 

We werken al sinds 2009 naar volle tevredenheid van 
ons klantenbestand op deze manier en proberen 
steeds weer, met respect voor onze medewerkers, 
het logistieke proces als zeer belangrijke pijler in ons 
verkoopproces mee te nemen.



VOCHTWEREND

Badkamers, vochtige ruimtes, we gebruiken ze alle-
maal. Interieurs van deze omgevingen hebben net 
een andere aandacht nodig dan een woonkamer, 
restaurant of kantoor. Vochtwerend MDF is bij velen 
bekend, maar er zijn zoveel andere mogelijkheden 
voor het gebruik van specifieke producten in ruim-
tes waar de luchtvochtigheid hoger is dan normaal. 
Ons productenprogramma voorziet hier in. Vragen 
over vochtwerende materialen beantwoorden we 
graag voor u.

Een interieur, dat er goed uit ziet, spreekt 
en geeft de gebruiker een goed gevoel. 
Er zijn andere kenmerken, die soms op 
de achtergrond, maar soms ook op de 
voorgrond, van belang zijn voor de gebruiker. 
We leveren een heel programma producten 
uit voorraad met allerlei soorten kenmerken. 
Heeft u specifieke vragen, neem dan contact 
op, dan zoeken wij samen naar de oplossing. 

MATERIALEN WAAR 
DE TOEPASSING 

VAN BELANG IS



AANGENAAM AKOESTIEK 

Het verbeteren van de akoestische leefbaarheid  
krijgt steeds meer aandacht en roept gelijk 
ook vele vragen op. Hoe verhoog ik de spraakver-
staanbaarheid? Welke invloed heeft de akoestiek 
op welbehagen en productiviteit? Wat is de  
nagalmtijd? Of het nu gaat om een restaurant, 
kantoor, schoolgebouw of spreekruimte, overal 
hebben de gebruikers behoefte aan akoestisch  
comfort. Aangenaam Akoestiek is een collectie 
decoratieve en geluidabsorberende producten 
en voorziet in diverse geluidsabsorberende  
oplossingen. Het gehele programma leveren we uit 
voorraad.

BRANDWEREND 

Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een 
constructie (bijvoorbeeld een wand, deur of glas-
vlak) nodig heeft om een brand tegen te houden. 
Dit is dus nooit afhankelijk van 1 los element binnen 
het geheel. In horeca, kinderdagverblijven, scholen, 
ziekenhuizen worden regels gesteld voor brandwe-
rendheid. U dient als interieurbouwer of als designer 
hiermee rekening te houden. Bij brandwerendheid 
komen brandklassen naar voren. En binnen brand-
klassen spreekt men over thermen als rookvorming 
en druppelvorming. Technische informatie, die vaak 
ongrijpbaar lijkt. Binnen ons gamma voorzien we u 
ook hier graag van informatie en producten.



ECOLOGISCH

MAATPANELEN

Egger laserpanelen worden afgeband door middel 
van een lasertechniek. Lijmnaden zijn hiermee 
verleden tijd. Mogelijkheden die met een eigen 
machinepark vaak niet mogelijk zijn. Kortom, 
kwaliteitsproducten voor de interieur- en afbouw. 
Deze panelen kunt u zelf verder verwerken.

We kunnen zelfs voor u uw maatwerk verzorgen, 
zodat uw panelen al gezaagd en eventueel voorzien 
van een kantafwerking bij u worden aangeleverd. 
Kiest u voor laserpanelen of voor maatwerk, 
dan kiest u voor optimaal gebruik van de plaat 
en hiermee beperkt u de afvalstroom. Samen 
duurzaam ondernemen!

ECOPLEX

Onze collectie Ecoplex is uitgebreid en een 
verantwoorde keuze. Ecoplex is de vaandeldrager 
als het om eerlijke en duurzame materialen gaat. De 
populier als basis, een relatieve snelgroeier welke 
dicht bij huis beschikbaar is en waarbij geen aanslag 
op oerbossen plaatsvindt. De basis van Ecoplex, de 
populier, wordt geteeld. Bomen nemen CO² op en 
geven zuurstof af. Het aanplanten van de populier is 
dus een zinvolle actie. Een deel van de CO² uitstoot 
wordt hiermee gecompenseerd. Daarnaast zijn de 
transport- lijnen van de akkers naar de fabriek en van 
de fabriek naar de afnemers kort. Met een gewicht 
van 380 tot 450 kg/m3 is Ecoplex een lichtgewicht, dit 
maakt het verplaatsen of transporteren eenvoudig. 
Door de korte transportlijnen en het lage gewicht 
wordt er zuinig met energie om gesprongen. Ecoplex 
is gecertificeerd leverbaar volgens FSC en PEFC. 



Openingstijden:Openingstijden:
maandag t/m vrijdagmaandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 17.00 uurvan 8.00 tot 17.00 uur

Volg ons ook via:Volg ons ook via:           

SNEL EN GEMAKKELIJK OP ELK VOOR U 
GESCHIKT MOMENT ONLINE BESTELLEN
WWW.DECONOVA.NL

Magnesiumstraat 51Magnesiumstraat 51
6031 RV  Nederweert6031 RV  Nederweert

T (0495) 546 000(0495) 546 000
F (0495) 546 001(0495) 546 001

E deconova@deconova.nldeconova@deconova.nl
I www.deconova.nlwww.deconova.nl

DUURZAAM DECO-NOVA

Wilt u deelnemen 
aan ons programma 
duurzame leveringen? 
Neem contact op 
voor informatie.


