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novos ambientes, novas sensações



A gama decal alldecor 2d dá espaço à imaginação na decoração 

de interiores. Ao aliar estética e design à eficácia e funcionalidade, 

revela-se perfeita para quem compra, aplica e usufrui.

Apresentamos os nossos filmes de polipropileno (PP) texturado 

que criam novos ambientes e geram novas sensações com 

versatilidade, segurança, resistência, ecologia e fácil limpeza.
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dê espaço à 
imaginação

introdução



Um conjunto de propriedades reunidas numa estrutura de camada única que possibilita idealizar casas, escritórios, hotéis, 

restaurantes, lojas e muitos outros projetos sem investir numa remodelação total ou fazer mudanças.

A verdadeira mudança está nos produtos alldecor 2d e é possível fazê-la com…
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Composição dos produtos alldecor 2d

verniz transparente

impressão

adesivo

filme





realismo 
exclusivo 
e personalizável
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Na decoração de interiores todos os detalhes contam para 

o conforto e a combinação técnica de impressão e textura 

na produção dos nossos filmes alldecor 2d torna totalmente 

coincidentes o design impresso e os poros profundos do relevo.

madeira
cimento

pedra
metal

pele



As cores e os acabamentos também 

contribuem para criar texturas naturais 

e realistas, com uma espessura padrão 

que varia entre 0,10mm e 0,20 mm.

 

Propostas exclusivas para ambientes 

únicos, valorizadas pela possibilidade 

de personalização através das tecnologias 

de impressão UV LED e látex.
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vontade de pensar 
em grande e ao 
pormenor



Flexibilidade e estabilidade 

são caraterísticas que distinguem 

os produtos alldecor 2d desde a 

impressão à remoção. A diversidade 

de aplicações permite pensar em 

grande e transformar simples paredes 

em cenários extraordinários 

ou evidenciar pormenores ao conjugar 

novas tendências e móveis antigos.

A impermeabilização concedida pelo 

liner com dupla camada protetora 

de PE (polietileno) otimiza e 

estabiliza a impressão de trabalhos 

personalizados. A produção também 

é potenciada com a possibilidade de 

reutilização dos rolos e a redução 

do desperdício de materiais.
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O momento da aplicação é facilitado pelo 

primer, que reveste o verso dos nossos 

produtos, e a combinação do papel e liner 

elimina a ondulação do papel até ao 

momento da remoção.





tempo para 
novas histórias 
e memórias



Os nossos filmes alldecor 2d 

duram até 10 anos, deixando 

ao critério de cada um o tempo 

das suas novas histórias, pessoais 

e profissionais. Seja num evento 

pontual ou ao longo de uma 

década, a coesão do adesivo high 

tack de elevada performance está 

sempre presente.

O mesmo acontece com o verniz 

termofixo transparente, que 

reveste a superfície dos produtos, 

protegendo-os contra a abrasão, 

riscos e influências químicas. A sua 

composição assegura resistência à 

água, humidade e mofo, assim 

como resistência à luz e facilidade 

de limpeza.
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responsabilidade 
e tranquilidade



Decorar com alldecor 2d é mais 

do que se consegue ver e tocar. 

É o que se sente no agora, sem 

esquecer o futuro e, a pensar 

nisto, criámos o conceito 

“estética responsável”. 

Asseguramos materiais 

produzidos com consciência 

ambiental e cumpridores 

das normas internacionais 

de higiene e segurança.

A formulação dos nossos 

filmes é livre de componentes 

de plastificantes (PVC Free), 

halogéneo e formaldeído, 

proporcionando uma barreira 

contra o último. Os pigmentos 

utilizados são inofensivos 

e a possibilidade de eliminação 

por incineração traduz-se em 

baixas emissões.
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Para sentir os ambientes com tranquilidade acrescida, 

os produtos cumprem o regulamento REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), 

adotado pela União Europeia para redução dos riscos 

dos produtos químicos na saúde humana e do planeta. 
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Sede e fábrica
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W Consulte todos os contactos decal no nosso site

Colónia

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisboa . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

AlemanhaEspanha

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt

https://www.decal-adhesive.com/contactos
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