
Silencioso
ao andar

Quente e
confortávelDurável

Resistente
à água

Resistente
a riscosAntibacteriano

Fácil
de limpar



DK 273 Soil

DK 404 Honey DK 603 Grey IceDK 608 Desert

DK 820 Glaciar

Dimensões m2/caixa caixas/palete m2/palete peso/caixa peso/palete

1220 x 150 x 5,2 1,83 m2 54 cx 98,82 m2 16,1 kg 870 kg

Packing List

Baixa espessura 

Base de espuma 
integrada    

Instalação  
rápida e fácil

Grande  
estabilidade, 
mesmo com  
luz direta

Sistema de encaixe
Unilin Micro biselado

pavimento Extrudido 
A solução na renovação

A baixa espessura deste 
pavimento torna-o ideal  
para projetos de renovação. 

Extremamente fácil  
de cortar e instalar. 

Mantém uma excelente 
estabilidade dimensional 
em variações de  
temperaturas extremas.

Facilidade de instalação  
e grande robustez do 
sistema de encaixe.

Pavimento com 
micro bisel nos 4 lados.

A sua composição inclui 
uma base de espuma Eva 
com 1mm de espessura.



DK 608 Desert

DK 273 Soil

DK 917 Tobacco

DK 603 Grey Ice

DK 921 Savannah

DK 920 DuneDK 820 Glaciar

DK 404 Honey

DK 929 Storm DK 926 Cave

Biselado 4 lados

pavimento Compósito 
a resistência aliada ao conforto

A sua composição inclui 
uma base de espuma Eva 
com 2mm de espessura.

Corpo interior rígido  
com WPC (Wood Plastic  
Composite).

Oferece conforto térmico,
tornando o espaço quente  
e confortável.

Sistema de montagem 
sem cola, simples e eficaz.

Pavimento com bisel  
nos 4 lados.

Compósito
(WPC)

Espuma Eva

LVT

Camada 
de desgaste

Vinil decorativo

Base de espuma 
integrada    

Quente  
e confortávelLVT + WPCcomposite

Sistema de  
encaixe Valinge



Dimensões m2/caixa caixas/palete m2/palete peso/caixa peso/palete

1217 x 146 x 8 1,42 m2 78 cx 110,76 m2 10,9 kg 851 kg

Packing List

A excelente rigidez do interior em compósito, aliada  
à base de espuma Eva, fazem com que possa ser  
aplicado sobre a maioria das sub-bases (pisos cerâmicos,  
pisos de madeira, etc.), sem o inestético efeito de cópia.

A pouca ou nenhuma preparação do suporte, a não 
necessidade do uso de colas e consequentes tempos  
de secagem fazem desta uma ótima e rápida solução.

Sistema de  
encaixe Valinge



DK 632 Smoked 

DK 901 HayDK 364 Coffee

DK 633 Mountain

Biselado 4 lados

pavimento Compósito XL 
A excelência em tamanho Xl

Dimensões m2/caixa caixas/palete m2/palete peso/caixa peso/palete

1803 x 225 x 8,5 2,43 m2 68 cx 165,24 m2 21,55 kg 1465 kg

Packing List

Pavimento com bisel  
nos 4 lados.

A tecnologia de veio  
sincronizado atribui a esta 
gama o toque e a aparência 
de madeira verdadeira.

Tecnologia
de veio sincronizado

As grandes dimensões da 
régua XL dão um destaque 
visual impressionante.

Régua de grandes
dimensões

Redução
acústica

A absorção do som  
de 18dB proporciona  
um excelente  
conforto acústico.

Sistema de montagem 
sem cola, simples e eficaz.

Sistema de  
encaixe Valinge

A sua composição inclui 
uma base de espuma Eva 
com 2mm de espessura.

Base de espuma 
integrada    



Vantagens Madeira laminada

Madeira verdadeira com um aspeto natural

Resistente à água até 72 horas

Fácil de limpar

Rica em iões negativos

Preparado para grandes variações de temperatura e humidade

Adequado para qualquer divisão da casa

Grande resistência ao impacto

Não é necessária prévia adequação térmica ao espaço de instalação   

Aplicação rápida e fácil

DK SPC Wood Dimensões Acabamento
Sistema

de instalação

DK Oak 1220 x 127 x 8,2 Verniz UV Valinge

DK Walnut 1220 x 127 x 8,2 Verniz UV Valinge

Espuma Eva

SPC

Madeira

Verniz UV

A tradição  
da madeira natural  

de mãos dadas  
com a inovação



Produto / Referência Dimensões

2200x145x22,5

2440x147x29

O  Dk Composite Deck é a escolha ideal para espaços exteriores. 
 
A combinação do termoplástico com madeiras recicladas fazem desta uma solução extremamente durável e resistente. 
 
A fixação oculta, feita através de clips de aço inoxidável, garante um espaçamento regular entre réguas.

Grey Ice Cinza estriado

Antique Cinza ranhurado

Maple Castanho estriado

Ipê Castanho ranhurado

Régua imitação de madeira  
O seu revestimento dá-lhe um toque e aspeto  
de madeira natural.

Régua clássica
Dupla possibilidade de aplicação:  
face estriada ou face ranhurada

Viga de fixação 
em compósito

Clip de fixação 
em aço inox

Parafuso em 
aço inox

Acessórios de montagem



Perfil focinho de escada

Dimensões (mm) 2400 x 53 x 18

Perfil de ligação T33

Dimensões (mm) 2500 x 33 x 5,7

Perfil de remate

Dimensões (mm) 2500 x 24 x 7

Perfil de desnível

Dimensões (mm) 2500 x 34 x 7

Base em alumínio PB 07

Dimensões (mm) 20 x 5,8 x 2500

Base em alumínio PB 10

Dimensões (mm) 25 x 10 x 2500

Complementos

DK 603 Grey Ice

Rodapé em PVC revestido a PVC

Dimensões (mm) 2500 x 70 x 12

Perfil de escada direito

Dimensões (mm) 1217 x 111 x 35

www.dkflooring.pt


