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DCPM Pavimentos em madeira:

- A empresa está em constante evolução, beneficiando de um crescimento sólido e sustentado, fruto do intenso trabalho de anos anteriores e da excelente relação mantida com todos os clientes.

Oferece uma ampla gama de serviços na criação e recuperação de todo o tipo de pisos em madeira e decks de piscina / jardim.

D.C.P.M., é uma Empresa jovem e dinâmica que se dedica ao fabrico e colocação de pavimentos em madeira e materiais similares para decoração e conforto interior ou exterior das habitações, lojas, escritórios, pavilhões e outros ambientes.

 
Sob Gerência de Daniel Costa, a Firma leva até si o que de melhor e mais moderno se faz na área dos pavimentos interiores e exteriores em madeira e seus derivados.

Apoiada nas novas tecnologias e nas técnicas de fabrico mais exigentes, garante a execução de um trabalho com elevados níveis de perfeição e resistência,  assegurando também uma excelente qualidade sempre aos melhores preços.

Fazemos a recuperação e restauro integral de pavimentos degradados com tratamentos especiais de conservação, raspagem e envernizamento.

Com base num elevado grau de experiência, prestamos também um serviço de aconselhamento criterioso, para ir de encontro às suas necessidades e desejos.

 
O objetivo é proporcionar sempre um elevado grau de conforto e um excelente efeito estético nos múltiplos tipos de soalhos.

A missão é facultar sempre as melhores soluções e as mais adequadas aos espaços novos a criar, ou aos existentes, que tenha a necessidade de recuperar, modernizar, ou apenas restaurar.

- A criação de soalhos personalizados, projetados com base em estudos de design e arquitetura de conceitos vanguardistas, é para nós um elemento de destaque que se pretende evidenciador de elementos carateristicos da máxima exclusividade.
 

Executados em madeira maciça ou outros componentes, são apenas mais uma vertente diferenciadora da nossa invulgar capacidade de execução em pavimentos de madeira e outros elementos de construção...

Exemplos:

Colocação de Pavimentos em Recintos Desportivos
Colocação de Pavimentos de Madeira em Apartamentos

https://www.dcpmpavimentos.com/


Enceramento de Pavimentos em Recintos Desportivos e Ginásios
Colocação de Pavimentos de Madeira em Salas e salões

Raspagem e enceramento/envernizamento de pavimentos de madeira maciça

Substituição de todo o tipo de pavimentos em madeira

Soalho // Piso // Deck // Parquet // Lamparquet // Tacos // Reguado // Pavimento Flutuante

Serviços que executamos:  - Assentamento, Reparação, Raspagem e Envernizamento de Pavimentos;

 Pavimentação e embelezamento de obras em habitações, lojas, escritórios, hipermercados, hospitais, hotéis, moradias e todo o tipo de construção, remodelação ou decoração que queira executar, tanto em interior como em exterior.

 Aplicação, manutenção e conservação de madeiras, soalhos, pavimento flutuante, parquet, lamparquet, tacos, réguado, vinílicos, cortiças, envernizamentos, afagamentos, recuperação e restauro de pavimentos velhos.
 

DCPM: - Empresa pioneira na integração da reabilitação urbana da cidade do PORTO, SRU.
Construção, restauro e substituição de pavimentos em madeira maciça e Decks de Piscina ou Jardim.

Efetuamos todo o tipo de trabalhos completos e serviços pontuais em pavimentos de madeira maciça ou Deck's.

Estamos focados na qualidade dos equipamentos e produtos utilizados.

Asseguramos um serviço de excelência e damos uma nova vida aos seus pavimentos tendo por base:

Materiais de Alta Qualidade - Preços Acessíveis  -  Satisfação Garantida
 

 Executamos obras de pequena, média e grande dimensão na criação de novos pisos em madeiras nobres.

 

Fornecimento, colocação e restauro de pavimentos em madeira:

soalho base cortiça; soalho tradicional/maciço; soalho flutuante; tacos; lamparquet; parquet; parquetoni; deck;

Restauro de todo o tipo de pavimentos em madeira e seus derivados.

 
Flutuantes / Soalhos Flutuantes.  -   Vinílicos / Soalhos Vinilicos.  -  Soalhos / Pavimentos em soalho.

Aplicamos soalhos, parquet, flutuantes e tacos.    |    Trabalhamos e aplicamos todo o tipo de pavimentos de madeira.
 

Fazemos recuperação e reparação de soalhos antigos e degradados em Palacetes e Solares mantendo a traça original.

Entre as obras mais recentes em que participamos, especial destaque para:
 

Hotel Méliá Gaia-Porto
Quinta de Cravel - VNG

Escola Secundária - Paços de Ferreira
Casa dos Bicos - Lisboa

Lojas Diversas - Mar Shopping

Navios de Cruzeiro e outros Barcos de Turismo.
 

Fazemos e fabricamos soalhos de raiz desde um pequeno piso num apartamento particular, moradia,

salão de festas, sala de reunião e salas de congressos de pequena, média ou grande dimensão, Etc.
 

Soalhos Maciços // Soalhos Flutuantes // Parquets e Lamparquets

Restauro de Pavimentos em Madeira // Envernizamentos // Rodapés.
 

Efectuamos obras em todo o País.

Nomeadamente no Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve.
 

RESTAUROS - SOALHOS - FLUTUANTES - TACOS - RASPAGENS - ENVERNIZAMENTOS - DECK'S PARA PISCINAS

 
taqueiros braga, taqueiros maia, taqueiros gaia, taqueiros em vila nova de gaia, taqueiros sao joao da madeira, taqueiros ermesinde, taqueiros porto, taqueiros aveiro, taqueiro argoncilhe, taqueiro aguas santas, taqueiros oliveira de azemeis, taqueiros povoa de varzim, taqueiros santa maria da feira, taqueiros em gondomar,
taqueiros em gaia, taqueiros espinho, taqueiro famalicão, taqueiros matosinhos, taqueiros na maia, taqueiros vila nova gaia, taqueiro ovar, taqueiro o que é, taqueiros penafiel, taqueiro preços, taqueiro porto preços, taqueiro paredes, taqueiro profissional, taqueiro rio tinto, taqueiro santo tirso, pavimentos madeira maciça,
pavimentos madeira preços, pavimentos madeira porto, pavimentos madeira interiores, pavimento madeira antigo, pavimentos de madeira, pavimentos de madeira maciça, pavimentos de madeira preços, pavimentos de madeira para exterior, pavimentos de madeira porto, pavimento madeira branca, pavimento madeira

carvalho, pavimentos ceramicos madeira, pavimento ceramico madeira cinza, pavimentos em madeira com cortiça, pavimentos desportivos madeira, pavimento madeira espinha, pavimento madeira eucalipto, pavimentos em madeira, pavimentos em madeira maciça, pavimentos em madeira preços, pavimentos em madeira
portugal, pavimentos em madeira porto, mas - pavimentos e madeiras, pavimentos e paredes em madeira, pavimentos flutuantes madeira preços, pavimento flutuante madeira maciça, pavimento flutuante madeira sucupira, fabricantes pavimentos madeira, pavimentos imitar madeira, pavimentos imitação madeira, pavimentos

interiores madeira maciça, pavimentos ceramicos imitação madeira, pavimento madeira maciça jatoba, pavimento laminado madeira, pavimento exterior madeira leroy merlin, limpeza pavimentos madeira, pavimento madeira multicamada, pavimento madeira preço m2, pavimento flutuante madeira nobre, pavimento de
madeira o que e, pavimento madeira parquet, pavimento madeira peso, pavimento radiante madeira, reabilitação pavimentos madeira, pavimento madeira sucupira, pavimento soalho madeira, pavimento de madeira sinonimo, pavimento madeira tarkett, pavimentos tacos madeira, pavimento vinilico madeira, soalhos madeira

maciça, soalhos madeira preços, soalho madeira maciça preço m2, soalho madeira preço m2, soalho madeira maciça preços, soalho madeira afizélia, soalho madeira pinho, soalhos de madeira, soalhos de madeira preços, assoalhos madeira, soalho de madeira preço m2, soalho de madeira flutuante, soalho de madeira riga,
soalho de madeira dimensoes, soalho de madeira portugal, soalho de madeira pinho, soalho de madeira antigo, assoalhos madeira maciça, assoalhos madeira demoliçao, soalho madeira carvalho, soalho madeira custo justo, soalho madeira cozinha, soalho flutuante madeira carvalho, soalho de madeira cores, soalho de madeira
como, soalho madeira de pinho, soalho madeira eucalipto, soalho madeira escura, soalhos em madeira, soalhos em madeira maciça, soalhos em madeira preços, soalho em madeira preço m2, soalho em madeira de pinho, soalho e madeira, soalho madeira faia, soalhos flutuantes madeira, soalho flutuante madeira preços, soalho
madeira garapa, soalho de madeira gerador de preços, soalho madeira ingles, soalho madeira maciça carvalho, soalho madeira maciça pinho, soalho madeira medidas, soalho madeira natural, soalho flutuante madeira nobre, soalho madeira porto, preço soalho madeira sucupira, soalho de madeira significado, soalho madeira vs

flutuante, soalho madeira venda
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