
DEKORDOR® 
HD COLOURS



REFRESQUE A SUA   
PALETA DE CORES!
Dekordor HD® (Heavy Duty) é um laminado em pressão contínua, com elevada resistência física e química, ideal para 
locais sujeitos a uma utilização intensiva. Com estas 19 cores inspiradoras poderá criar interiores modernos e funcionais, 
indicados para uma ampla variedade de aplicações em áreas como: saúde, escolas, escritórios, hotéis, resistências 
universitárias ou espaços comerciais.
A Vicaima, como empresa ambientalmente responsável, disponibiliza esta gama com certi�cação FSC® (Forest 
Stewardship Council), entidade que assegura que as matérias-primas utilizadas são provenientes de �orestas certi�cadas 
ou controladas.

Características e Vantagens:
    Ampla seleção de cores tendência
    Disponível na solução Portador, que integra numa peça única, porta e aro com o mesmo revestimento
    Performances certi�cadas: Corta-fogo, Acústico e Segurança
    Portas e aros com opções de con�guração e dimensões �exíveis: inverso (faceadas com parede ou painéis), pivotantes, 
portas em altura e com larguras que respeitam e facilitam a mobilidade entre espaços
    Disponíveis aberturas para vidro, zonas de proteção sujeitas a embates, dispositivos anti pânico e de fecho automático

DEKORDOR® HD COLOURS

Cinza Carbon Cinza Dark Cinza Volcanic Cinza Olive

Azul Seas

Branco

Azul BreezeLaranja Carrot Azul Lake

Creme Sandy Creme Stone



Cinza Silver Cinza Dove Cinza Garlic Purpura Orchid

IMPORTANTE:
A palete de cores apresentada neste catálogo pretende ser o mais aproximada possível da cor 
original, contudo, devido a variações na fotogra�a e impressão, estas cores servem apenas como 
referência, pelo que deverá solicitar a visualização de amostra física antes de proceder à seleção 
�nal.
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Verde Aqua Verde Cooler Castanho Mushroom Creme Liqueur

Atenção: As cores Dekordor® HD estão sujeitas a quantidades mínimas, exceto para cinza dark e branco.
Para mais informações, por favor entre em contato connosco.
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