


Wood is that most noble of elements used to “dressing” interior and exterior spaces, adding 
comfort to any architecture, construction or decoration project.
Dourodeck has known the quality of this raw material for over 50 years, as it manufacturing and 
sells floors, wall claddings and ceilings, and other solutions in solid wood,  that ally good taste 
and design to high performance.
Nature itself creates the raw material that Dourodeck uses to develop an exceptional range of 
products and solutions.

A madeira é o elemento nobre que veste os espaços interiores e exteriores para conferir
conforto a qualquer projeto de arquitetura, construção e decoração.
A Dourodeck conhece há mais de 50 anos a qualidade desta matéria prima ao transformar e
comercializar pavimentos interiores e exteriores, revestimentos e outras soluções em madeira
maciça que aliam o bom gosto e o design a uma elevada performance.
A natureza cria, ela própria, a matéria-prima que a Dourodeck utiliza para desenvolver diversos
produtos e soluções de excelência.





Innovation, professionalism, capacity of responding 
to customer requests, these are just some of the 
fundamental points behind all of Dourodeck’s work 
and that make it a benchmark in the wood for floors 
and coverings sector.

Inovação, profissionalismo, capacidade de resposta 
às exigências dos clientes, são alguns dos pontos 
fundamentais que norteiam todo o trabalho da 
Dourodeck e que fazem dela uma referência no 
sector dos pavimentos e revestimentos.





The ipê decking brings comfort to the atmosphere, making it a reflection of the surrounding nature.
The environment we live in has a huge impact on our state of mind and our performance, and 
adding personality to an environment can be easy.

O deck de ipê confere comodidade ao ambiente, tornando-o um reflexo da natureza envolvente.
O ambiente em que vivemos tem enorme impacto no nosso estado de espírito e no nosso
desempenho, e agregar personalidade a um ambiente pode ser simples.



Nuances and details that make all the difference. 
Innovation in tradition. The best of the past, present in the future.

Nuances e pormenores que fazem toda a diferença.
Inovação na tradição. O melhor do passado presente no futuro.



Our products are projected to meet 
all design requirements, from a 
classic, traditional style to more 
customised, cutting edge solutions.

Os nossos produtos são projetados
para satisfazer todos os requisitos
de design, desde o estilo clássico
e tradicional até soluções mais
personalizadas e de ponta.



Conheça os nossos perfis 
para pavimento exterior. 

Uma grande variedade de materiais e formas combinam beleza 
e elegância com fiabilidade e resistência, características de 
cada espécie conforme a utilização.

Know about our 
wood flooring profiles. 

A wide variety of materials and shapes combine 
beauty and elegance with reliability and resistance, 
characteristics of each specie according to their use.



Hidden fixation
Fixação Oculta

Semi-hidden fixation
Fixação Semi-oculta

Visible fixation
Fixação Visível

Anti-slip
Anti-derrapante

Smooth
Liso
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Our Profiles
Os nossos Perfis

Different specifications mybe manufactured upon request. All acessory range is available.
Outras especificações poderão ser executadas sob pedido. Está disponível toda a gama de acessórios.





Dourodeck has been developing techniques and skills 
aimed at implementing strategic, competitive solutions on 
the market for this sector, as well as conception of new 
and customised products, in accordance with your project. 
Dourodeck are continually researching new ideas and new 
trends to get to you.

A Dourodeck tem vindo a desenvolver técnicas e com-
petências com vista a concretizar soluções competitivas 
e estratégicas no mercado deste sector, bem como na 
conceção de produtos novos personalizados de acordo 
com o seu projeto.
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Larch solid wood flooring
Soalho de riga nova

Sucupira solid wood flooring
Soalho de sucupira

Wallnut solid wood flooring
Soalho de nogueira
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