
decorambiente 

decoração de interiores 



Quem somos 

 A decorambiente, empresa de origem familiar, fundada em final 
de1982, é atualmente uma empresa de referência no âmbito da 
decoração de interiores. 

 

 Desde esta data que a nossa história tem sido construída dia após dia, 
conjugando dedicação, competência, profissionalismo e experiência, 

 que se traduz na oferta de, ambientes relaxantes, produtos inovadores, 
sempre aliados há qualidade e conforto, concretizando assim os desejos 
dos nossos clientes.  

 Representamos algumas marcas conceituadas nas diversas áreas de, 
mobiliário, tecidos, papel de parede e outros complementos decorativos. 

 O reconhecido sucesso está associado há oferta sistemática de novas 
tendências, bem como, ao atendimento personalizado que é dado ao 
cliente. 

 A fidelização dos nossos clientes é reflexo disso mesmo. 

 



 
 

Colocamos à sua 

disposição … 

Mobiliário diverso… 

  - Quartos  

   - Sala estar e jantar 

   - Escritório 

   - Execução por desenho,              

     personalizado. 



Colocamos à sua 

disposição … 

Sofás 

Sofás c/ chaise - longue 

Cadeirões 

Pouf´s 

Cabeceiras de cama 



Revestimentos  de  parede … 

Papel de parede. 

Telas de fibra natural e vinílicas. 
 

Dispomos de serviço de aplicação, 
profissional. 



Iluminação 

Execução de candeeiros  e  

abat-jour´s,  personalizados ao seu 
gosto … 

             



Cortinados e outros adereços  … 

Cortinados 

Estores decorativos  

Colchas 

Almofadas 

 
Dispomos serviço  de confecção em  

atelier próprio. 



Estores decorativos … 

Estores de rolo  

  - acionamento manual ou motorizado 

 

Estores lâminas madeira 

 - acionamento manual ou motorizado  

 



Estores decorativos … 

Estores Verticais 
 

Estores Silhouette 
 

Estores Sunstripe 

 



Tapetes 

Tapetes  /  carpetes  

 - Execução à medida do seu ambiente 

 

Alcatifas 
  - Dispomos de serviço de aplicação,       

     profissional. 

 



 

 Reabilitação de espaços 

residenciais e comerciais … 

 

Efectuamos intervenções nas áreas: 

 

  -   Carpintaria 

  -   Construção civil   

  -   Instalação Eléctrica 

  -   Pichelaria 

  -   Pintura  

  -   Pladur  ( tectos  e  estruturas diversas ) 

  -   Serralharia 

  -   Vidraria 

 

Disponibilizamos acompanhamento por 
técnicos especializados.       
     



Contactos : 

     decorambiente 
    decorações e revestimentos, lda 

 
Showroom: 

Av.  Dr. Fernando Aroso,  634 / 642 

4450 – 490    Leça da Palmeira 

 

        Tlf.  229 954 821         Fax.:   229 965 790 

 

             geral@decorambiente.com 

              www.decorambiente.com 

 


