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QUEREMOS QUE
OS TEUS SONHOS
SE REALIZEM
Em DecorDreams conhecemos a importancia de ter um espaço único em que nos sentimos a
gosto. Ajudamos te a que as tuas paredes falem por si mesmas.
Dá vida a tua casa ou ao teu escritório e consegue que seja autentico e acolhedor.
Dá personalidade ao teu espaço com os nossos Revestimentos de parede.
Melhorando a decoração de casa, podemos sentir-nos relaxados na nossa intimidade,
o que nos ajudarà a enfrentar a vida de maneira máis optimista
e equilibrada em todos os aspectos.

Deixa de sonhar, realiza os teus sonhos.
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Luxor
Medium
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¿COMO É O PRODUCTO
DE DECORDREAMS?
Os revestimentos de Parede DecorDreams são a melhor solução para
os projectos de decoração de uma casa ou de um local comercial.
Conta com uma inovadora extrutura interna que lhe aporta beneficios
practicos como estéticos, como a nova superficie Real Touch que dá
um aspecto de um material real graças aos relevos sincronisados ou

MÁIS REAL

Uma sensação máis
realista com a nova
superficie
Real Touch.
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MAIS PRÁTICO

de espuma Tecno FIX, uma nova tecnologia creada para facilitar a
sua instalação e que diminui o tempo necessario para decorar uma
parede graças a não ser necessario aplicar nenhum adesivo adicional.

Só se retira a
pelicula protectora
e a espuma
Techno Fix se fixa
a parede.

MÁIS RÁPIDO

Sem adesivos extra
que dificultam a
instalação, só retirar
a pelicula protectora
e aplicar directamente
a parede.

Estructura

Formato de placas disponiveis

A estrutura das placas DecorDreams é simples e por sua vez
completa. Apenas com 6,8 mm de expesura, consta de 3 capas
responsàveis pelo seu bom desepenho.

O producto DecorDreams apresenta –se em 2 formatos para dar um
aspecto mais realista e acorde com a sensação que devem transmitir
as paredes da tua casa. Os formatos da placa disponiveis são de
18,5 x 91,44 cm para as madeiras e 30,5 x 61 cm para os cerâmicos e
hidrofugos. Estas são as dimenções em que se apresentam.

3- A espuma Techno Fix, um novo sistema de fixação faz a sua
instalação muito facil. Para paredes irregulares ou muito porosas
devemos adicionar nosso adesivo DecorDreams, para uma melhor
fixação, obtendo 5 anos de garantia adicional.

CERÂMICOS
Laminas por caixa:
10 placas
m2 por caixa; 1.86

HIDROFUGOS
1

LVT

2

Nucleo mineral

3

Espema Tecnho Fix

Espessura da placa: 6,8 mm.
Bisel pintado nos 4 lados.

61 cm

61 cm

Laminas por caixa:
10 placas
m2 por caixa; 1.86 m2

MADEIRA
Laminas por caixa:
10 placas
m2 por caixa: 1,69 m2

91,44 cm
18,5 cm

2- O nucleo mineral confere as propriedades que lhe dão resistencia
a este producto, um bom comportamento frente a temperatura e boa
absorção térmica e acustica.

30,5 cm

aréstas realça um aspecto realista em conjunto da sua superficie
Real Touch e com uma protecção que nos permite oferecer uma
garantia de 12 anos.

30,5 cm

1- Uma capa superior de LVT ecom um bisel pintado em todas suas
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PORQUÊ ELEGER
DECORDREAMS
PARA A TUA CASA
Os revestimentos de parede DecorDreams
estão fabricados principalmente por particulas
mineráis, atribuindo as placas de parede uma
serie de vantagens, caracteristicas e beneficios
únicos neste tipo de productos.

Extra Fino
Apenas 6,8 mm
para mão perder
espaço Ligeresa e
maniabilidade O peso e
as medidas das placas
facilitam a instalação.

Comportamento ao
fogo C-S2, d0.
Cumpre com
os parametros
estabelecidos que
permite a sua instalação
em habitações e no
estabelicimentos
comerciais, resistindo a
altas temperaturas.

Garantia Doméstica
A sua estrutura
permite oferecer
12 anos de garantia
domestica.

Bisel pintado
de 4 lados
O Biselado pintado dos
4 lados da placa anade
um realismo total.

Leveza
e gerenciabilidade
O peso e as medidas
das placas facilitam a
instalação.

100% Resistente
a água
Graças a espuma
TECHNO FIX adere-se
a parede sem adesivo
extra*.

Flexibilidade
A sua extrutura
permite adptar-se a
diferentes superficies.

Apto para lugares
comerciáis
O producto cumpre
com a normativa de
incendio que permite
ser colocado em
escritorios e locais
comeriais com uma
garantia de 6 anos.

Se instala directamente sobre cerâmica,
azulejos ou màrmore e com um primàrio
sobre superficies pintadas com relevo ou de
estuque, gesso,madeira, e cimento.
É ideal tanto para instalações domèsticas nas
casas de banho, cozinhas, quartos, garagens,
etc... Como tambem para locais comerciais
sempre que a temperatura oscile enter 5 e 45 °c.

* Não deixa residúos em cerâmica, azulejos ou porcelanas.
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Absorção acustica
e tèrmica Boas
propriedades
tèrmicas e
acusticas
Absorção de son
(10 dB) e melhora a
temperatura da casa.

Acabado perfeito
Complementos
coordinados,
disponiveis para as
gamas de Madeira e
Cerâmicos.

Sem Obras
Sem retirar azulejos,
sem licenças, sem pò,
sem ruidos ou retirar
escombros. Sem
manchar nem voltar a
pintar nunca màis.

Fácil instalação
Aplica-se sem a
necessidade de
complementos
adesivos. A tecnologia
da espuma Tecno
Fix permite retirar
as placas sem deixar
residuos*.

*

Facilidade de corte
Não se necessitam
ferramentas
proficionais. Apenas
necessitas um X-Acto.

Ganha tempo
Sem perder tempo
em retirar o material
antigúo ou em
limpezas posteriores.
Em menos de 10 min.
você pode instalar
1 m2 .

Poupa dinheiro
Uma boa relação
qualidade / preço e
sem gastos derivados
de preparação ou da
instalação da obra
em si.

Realismo
Os Biseis pintados da
mesma cor e os novos
acabados da superficie
Real Touch oferecem
um grande realismo.

Variedade
Tanto em desenhos,
acabados, como em
formato.

Alta resistencia
a golpes
O seu entramado de
fibra de vidro permite a
absorção de golpes sem
sofrer deteorações.

Auto-adesivo
Adesivo opcional
para paredes
irregulares ou porosas.
+5 anos de garantia
adicional.

Alta resistencia
as mudanças de
temperatura

Se pega directamente en cerámica, baldosa o porcelanato, en otros materiales es obligatorio aplicar una imprimación DecorDreams para que la garantía tenga validez.
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GAMA DE
CERÂMICOS

Para un ambiente
puro e natural.

Catàlogo 2018-2019 | 11

Decor
Dreams

®

LMT Walls

12 | Catàlogo 2018-2019

Hidráulico
Tierra

Venice

Gama de Cerâmica

Cores disponiveis

Descobre a nossa gama cerâmica e cria um puro ambiente puro
e natural. Combina a elegancia e a sofisticação que aportam os
materiais naturais como a pèdra ou o màrmore que imitam os nossos
desenhos, com o mobiliàrio que tens no espaço a instalar. Consegue
dar continuidade e profundidade com os tons màis claros.

Formato da placa
Disponivel em formato
30,5 cm x 61 cm.
Placas por caixa: 10 placas
m2 por caixa: 1,86

Travertino

Roma

Venice

Moonlight

Luxor Light

Luxor Medium

30,5 cm

61 cm

Luxor Dark
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Grey
Antique
OAK

Hidráulico
Color

Venice
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Dreams

®

LMT Walls

Luxor
Dark

Moonlight
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GAMA
HIDRÒFUGA

Para diferenciar
o teu projecto
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Hidráulico
negro

Roma

Gama hidròfuga

Cores disponiveis

Descobre uma nova maneira de diferenciar o teu projecto com a
familia dos Hidrófugas. Criàmos 3 desenhos que poderàs usar para
revestir a totalidade as tuas paredess ou combinar com as Gamas
cerâmicas ou madeira se preferes.
Esta gama sujere um toque Vintage, recorda o estilo mediterranio de
“antaño”, mas com claras pinceladas de modernismo que farà que as
tuas paredes falem por si mesmas. Utiliza esta gamas para realçar a
decoração do teu lugar e sair da monotomia.

Tierra

Negro

Color

Formato da placa
Disponivel em formato 30,5 cm x 61 cm.
Placas por caixa: 10 placas
m2 por caixa: 1,86 m2

30,5 cm

61 cm
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White
Antique
OAK

Grey
Antique
OAK

Old
Racine

Hidráulico
Tierra

Decor
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LMT Walls

Hidráulico
negro

Hidráulico
Color

Luxor
Light
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GAMA DE
MADEIRA

Um toque
moderno
e diferente.
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White
Antique
OAK

Gama de Madeira

Cores disponiveis

Dá um toque moderno e diferente ao teu lar com a nossa gama de
madeiras sente a mesma calidez que desprende a madeira natural,
evitando todos os cuidados necessarios que esta requere, graças
aos materiasi que compoem as placas DecorDreams. Consegue dar
luminiosidade e amplitude ao teu espaço e conseguiràs a pàz e a
tranquilidade que necessitas no teu interior.

White Antique

Formato da placa

Grey Antique Oak

Old Racine

Disponivel em formato 18,5 cm x 91,44 cm.
Placas por caixa: 10 placas
m2 por caixa: 1,69

18,5 cm

91,44 cm
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White
Antique
OAK

Grey
Antique
OAK

Old
Racine
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Travertino

Hidráulico
Color

Grey
Antique
OAK
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Hidráulico
Tierra

Old
Racine

White
Antique
OAK

Decor
Dreams

®

LMT Walls

Hidráulico
negro

White
Antique
OAK

Grey
Antique
OAK

Old
Racine
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NOVO SISTEMA
DE FIXAÇÃO 2.0
Quando a superfície a ser revestida possui características que dificultam a aderência das placas (irregularidades, baixa firmeza, rachaduras,
porosidade ou irregularidade nas placas), opcionalmente, o adesivo
de montagem pode ser adicionado nos orifícios indicados para uma
aderência adequada.
Será necessário para desnível de mais de 1 mm entre as placas.
Com a aplicação do adesivo de parede DecorDreams, você pode regular
a quantidade de adesivo que você precisa em cada caso para compensar
irregularidades e / ou rachaduras.

5

Parede de azulejos com desnível

ANOS DE GARANTIA ADICIONAL

Parede de madeira Tongued
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Parede de tijolo

Parede com rachaduras

Parede de cimento

Parede com gotelé ou estuque
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COMPLEMENTOS
Em DecorDreams pensamos em tudo e tambem dispomos do
primario necessària para proteger as superficies em que se instala o
nosso producto, melhorando a aderencia/pegamento e a resistencia
dos revestimentos ao se instalados, garantizando assim a totalidade
da garantia estabelecida.
Para paredes muito porosas ou com irregularidades, pouca firmeza,
rachaduras, irregularidades nos azulejos, use nosso adesivo especial
DecorDreams para obter uma aderência adequada para essas
superfícies e obter 5 anos de garantia extra.

Primario

850 ml (10 m2).

Aprezentamos os elementos que ajudaram a conseguir um acabado
perfeito nas paredes. Toda a gama cerâmica e madeira conta com
perfies de aluminio cordinados, facilitando assim a tarea de procurar
um acessorio que se ajuste a cor elegido.
São 100% resistentes a humidade, podendo montar-las nas zonas
expostas a esta. Na nossa colecção enconta 2 perfies de canto /
esquina e de fin de placa, ideais por a variedade funcional.
Poderá combinar com qualquer dos nossos revestimentos para dar
um toque especial e diferente a parede, facilitar a limpeza das juntas
entre placas, separar diferentes materiais ou cores, procteger as
esquinas ou simplesmente para rematar o canto dos revestimentos.

Adesivo opcional

Contêiner 290 ml. (4 m2).
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Perfil de angulo em alumínio
Perfil de canto ou de angulo com as seguintes medidas
15 x 15 mm x 2,7 m.

15mm.
2,7 m.

15mm.

100% Resistência à água.
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Cores disponiveis

Travertino

Roma

Venice

Moonlight

Luxor Light

Luxor Medium

Luxor Dark

Aluminio

White Antique

Grey Antique

Old Racine
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Perfil de acabamento em alumínio
Perfil final de placa com a medida de
6 x 20 mm x 2 m.

6 mm.

2 m.

20 mm.

100% Resistência à água.
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Cores disponiveis

Travertino

Roma

Venice

Moonlight

Luxor Light

Luxor Medium

Luxor Dark

Aluminio

White Antique

Grey Antique

Old Racine
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REFERÊNCIAS DE PRODUTOS
REVESTIMENTOS DE VINIL MINERAIS PARA PAREDES
NAME

REF. PROVIDER

COLEÇÃO

MEDIDAS

CÓDIGO EAN

Placa Travertino

ECPDD 307

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843035

Placa Roma

ECPDD 301

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843042

Placa Venice

ECPDD 303

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843059

Placa Moonlight

ECPDD 308

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843066

Placa Luxor Light

ECPDD 703

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843073

Placa Luxor Medium

ECPDD 704

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843080

Placa Luxor Dark

ECPDD 705

Cerâmicos

30,5x61 cm

8436558843097

Placa Hidráulico Tierra

ECPDD 707

Hidrofugos

30,5x61 cm

8436558843110

Placa Hidráulico Negro

ECPDD 706

Hidrofugos

30,5x61 cm

8436558843103

Placa Hidráulico Color

ECPDD 708

Hidrofugos

30,5x61 cm

8436558843127

Lama White Antique Oak

ECPDD 709

Madeira

18,5x91,44 cm

8436558843134

Lama Grey Antique Oak

ECPDD 710

Madeira

18,5x91,44 cm

8436558843141

Lama Old Racine

ECPDD 711

Madeira

18,5x91,44 cm

8436558843158
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REFERÊNCIAS DE PRODUTOS
PERFIL DE ALUMÍNIO DE QUATRO LADOS
NAME

REF. PROVIDER

COLEÇÃO

MEDIDAS

CÓDIGO EAN

20x8 307

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

8436558841871

Perfil Roma

15X15 301

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

6900022003512

Perfil Venice

15X15 303

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

6900022003437

Perfil Moonlight

15X15 308

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

6900022003574

Perfil Luxor Light

15X15 104_2

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

8436558843202

Perfil Luxor Medium

15X15 304_2

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

8436558843219

Perfil Luxor Dark

15X15 513_2

Cerâmicos

15x15 mm 2,7 m

8436558843226

Perfil White Antique Oak

15X15 520_2

Madeira

15x15 mm 2,7 m

8436558843264

Perfil Grey Antique Oak

15X15 700_2

Madeira

15x15 mm 2,7 m

8436558843271

Perfil Old Racine

15X15 502_2

Madeira

15x15 mm 2,7 m

8436558843288

Perfil Silver Matt

15X15 INOX

15x15 mm 2,7 m

6900022003581

Perfil Travertino
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ALUMÍNIO MULTI-PERFIL
NAME

REF. PROVIDER

COLEÇÃO

MEDIDAS

CÓDIGO EAN

Multi perfil Travertino

15x15 307

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

8436558841864

Multi perfil Roma

20X8 301

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

6900022003321

Multi perfil Venice

20X8 303

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

6900022003246

Multi perfil Moonlight

20X8 308

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

6900022003383

Multi perfil Luxor Light

20x8 104_2

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

8436558843523

Multi perfil Luxor Medium

20x8 304_2

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

8436558843530

Multi perfil Luxor Dark

20x8 513_2

Cerâmicos

6x20 mm x 2m

8436558843547

Multi perfil White Antique Oak

20x8 520_2

Madeira

6x20 mm x 2m

8436558843585

Multi perfil Grey Antique Oak

20x8 700_2

Madeira

6x20 mm x 2m

8436558843592

Multi perfil Old Racine

20x8 502_2

Madeira

6x20 mm x 2m

8436558843608

Multi perfil Silver Matt

PERFIL INOX

6x20 mm x 2m

6900100501299

PRIMER DE PAREDE

DDPRIMER

8436558843615

ADESIVO OPCIONAL

DDGLUE

8436558843981
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Em DecorDreams sabemos que o teu espaço é o máis importante e por isso
queremos que te sintas no teu proprio paraiso. Oferecemos uma ampla
gama de cores para que possas crear ambientes acolhedores, apostando
no desnho e originalidade...

contacto@mydecordreams.com
www.mydecordreams.com

DecorDreams é uma marca registrada da
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)

