


The future is now!



A iDecking Revolution é uma empresa italiana 

nascida para inovar no setor dos pavimentos 

exteriores e revestimentos de parede. 

Após anos de estudo e desenvolvimento 

junto dos mais conceituados arquitetos , 

designers e instaladores foi-nos possivel 

resolver os principais problemas relacionados 

com os métodos tradicionais de aplicação 

de pavimentos exteriores, iniciando uma 

verdadeira revolução no setor.

DURO é o nome do material compósito 100% reciclável que desenvolvemos para resolver todos os 

problemas relacionados com estabilidade, resistência e longevidade das madeiras tradicionais.

Os nossos sistemas patenteados EasyClick and EasyChange simplificam e revolucionaram os 

métodos tradicionais de instalação de pavimentos exteriores utilizados em todo o mundo.

iDecking Revolution  
makes all this possible!

iDecking Revolution
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Um Júri composto por dez especialistas nas áreas do design, arquitetura, design de interiores,  

média e mercado imobiliário avaliam os produtos nas respetivas categorias de acordo com 

critérios especificos, incuindo a sua relevância para os diferentes público-alvo, inovação 

tecnológica, design e qualidade,

O prémio German Design contribui diretamente para o sucesso comercial. Os prémios só são atribuidos 

a projetos que representam contribuições pioneiras para a imagem do design alemão e internacional. 

O altamente prestigiado grupo de júris garante isso. O German Design Award identifica e apresenta 

tendências do design unicas: uma competição que anticipa e completamente orientada para o design.

Vencedor do 
Prémio Internacional 
de Melhor Invençã

German Design Award 2017

THE WORLD OF FLOORING
HANNOVER - GERMANY

SELECTED INNOVATIONS 
2015, 2016 & 2017

2015 2016 2017

2017
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iDecking systems  
vantagens:

SEM PARAFUSOS 

Os sistemas iDecking, ao contrário dos 

sistemas e técnicas tradicionais,  não 

necessitam de espaçadores, pregos ou 

parafusos reduzindo drásticamente o tempo 

de instalação e aumentando a vida do produto. 

Escolher iDecking permite-lhe disfrutar de um 

pavimento totalmente limpo e uma superficie 

suave.

EVITA A ESTAGNAÇÃO 
DE ÁGUA

O design exclusivo dos clipes de nylon dos 

sistemas iDecking evita o contato entre 

o perfil de aluminio e o solo, permitindo a 

subestrutura  ser instalada em qualquer 

direção e deixando a água fluir.

INSTALAÇÃO MAIS 
RÁPIDA

Poupe tempo! Poupe dinheiro !

Os sistemas iDecking foram projetados para 

reduzir o tempo de instalação, na maioria dos 

casos até 5 vezes mais rápido!

MAIOR DURABILIDADE

Ao contrário dos tradicionais sistemas de 

subestrutura em madeira que têm tendência 

a lascar ou apodrecer durante a vida do 

pavimento, os nossos sistemas são produzidos 

integralmente em aluminio com clips de nylon 

já instalados conferindo uma maior resistência 

e durabilidade. 

8

7
–

iDecking Revolution

WOODLAND HILLS - LOS ANGELES - USA   |   EasyClick System + Duro Excellence



EasyChange  
system

EasyChange é o sistema universal no mundo dos pavimentos exteriores e único no mundo que permite remover e reinstalar 

qualquer régua de deck individualmente em qualquer zona do pavimento ou revestimento de parede usando unicamente a 

chave especial iDecking. Não necessita do uso de espaçadores, pregos e parafusos ou dos obsoletos clipes tradicionais. O seu 

design permite o auto alinhamento de juntas das réguas de deck. O sistema EasyChange ajuda a garantir uma instalação rápida, 

simples e eficaz sem quaisquer problema.

Como funciona o sistema 
EasyChange?

EasyChange é composto por uma subestrutura em alumínio a qual já 

é fornecida com clipes rotativos especiais de nylon pré-espaçados já 

instalados. A régua de deck é fixa ou solta consoante o sentido de rotação 

do clip, possivel através de uma chave especial: Easykey.

Quais as vatagens do 
sistema EasyChange?

PERMITE REMOVER E REPOR QUALQUER RÉGUA DE DECK EM 
QUALQUER LUGAR DO PAVIMENTO OU PAREDE
–
REDUZ ATÉ 50% O TEMPO DE INSTALAÇÃO EM COMPARAÇÃO 
COM OS SISTEMAS TRADICIONAIS
–
NÃO CAUSA ESTAGNAÇÃO DE ÁGUA
–
MAIOR INTEGRIDADE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL
—
PODE SER USADO COM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO2. REMOVA E REPONHA A PEÇA SCAN THE CODE TO 

WATCH THE VIDEO

1. RODE A CHAVE
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EasyClick  
system

EasyClick é composto por uma subestrutura em alumínio a qual 

já é fornecida com clipes patenteados de nylon pré-espaçados já 

instalados.  A régua de deck quando pressionada contra o clipe de nylon 

automáticamente fica fixa e auto alinhada.

Como funciona o sistema 
EasyClick?

EasyClick  é o sistema inovador que permite instalar o pavimento iDecking Revolution simplesmente usando os pés. Não 

necessita do uso de espaçadores, pregos e parafusos ou dos obsoletos clipes tradicionais. O seu design permite o auto 

alinhamento de juntas das réguas de deck. O sistema EasyClick ajuda a garantir uma instalação rápida, simples e eficaz sem 

quaisquer problema.

Quais são as vantagens do 
sistema EasyClick?

INSTALAÇÃO 5 VEZES MAIS RÁPIDA DO QUE OS SISTEMAS 
TRADICIONAIS
–
NÃO NECESSITA DE PARAFUSOS, PREGOS OU CLIPES PARA 
INSTALAR
–
REDUÇÃO DE ERROS DE INSTALAÇÃO
–
INSTALAÇÃO SEM DESGASTE FÍSICO
–
NÃO CAUSA ESTAGNAÇÃO DE ÁGUA
–
MAIOR INTEGRIDADE E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL
–
AUTO-FIXAÇÃO E AUTO-ALINHAMENTO
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CLICK!

iDecking Revolution

SCAN THE CODE TO 
WATCH THE VIDEO
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Clip B módulos 
explicação em 
3 passos

Resolver o problema da contração 
e expansão com o iJack

DISPONÍVEL PARA DURO EASYCHANGE 
E DURO EASYCLICK.

Clips EasyClick 
system

CLIP A

Clip normal integrado nas subestruturas 

standard. Este clip junta as réguas de deck 

no sentido de criar padrões de pavimento ou 

parede lineares.

EXEMPLO EXEMPLO

CLIP B

Este clip permite instalar duas réguas de 

deck lineares e uma no sentido contrário, 

possibilitando a inversão do sentido do 

desenho do pavimento ou parede.

O iJack foi desenvolvido para resolver um 

dos maiores problemas dos pavimentos 

compósitos - expansão e contração. O iJack é 

colocado entre os topos das réguas de deck, 

unindo-as e bloqueando-as.

iDecking Revolution

Os perfis de subestrutura com o Clip-B instalado 

possibilitam a criação de estruturas modulares. 

Cada módulo pode ser pré-construído em fábrica 

e transportado para o espaço final, podendo ser 

aumentado ou diminuido conforme as necessidades. 

Ideal para areas exteriores temporárias ou sazonais.
SCAN THE CODE TO 
WATCH THE VIDEO

SCAN THE CODE TO 
WATCH THE VIDEO



Os sistemas iDecking foram desenvolvidos a pensar nos instaladores 

profissionais, os quais estão bastante contentes uma vez que os nossos 

sistemas não os forçam a estarem apoiados nos joelhos ou curvados todo 

o dia e ao mesmo tempo reduz drásticamente os tempos de instalação, 

permitindo-lhes fazer mais em menor tempo. 

Com o sistema EasyClick diga adeus ao tempo perdido a alinhar as 

réguas de deck utilizando espaçadores, o sistema alinha-as por si! A 

subestrutura EasyClick é colocada a cada 40cm, bloqueando cada régua 

de deck em quatro pontos diferentes, aumentando a força estrutural de 

todo o pavimento ou revestimento de parede.

A opinião dos 
Profissionais
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Quais as vantagens do 
compósito DURO?

AMIGO DO AMBIENTE - 100% RECICLÁVEL
–
BAIXA MANUTENÇÃO
–
EXTREMAMENTE ESTÁVEL E DURÁVEL
–
PODE SER TRATADO OU COLORIDO AO SEU GOSTO 
–
NÃO LASCA, PODE CAMINHAR DESCALÇO
–
À PROVA DE ÁGUA E INTEMPÉRIES
–
RESISTENTE AOS RAIOS UV
–
À PROVA DE INSETOS E TÉRMITAS
–
RESISTÊNCIA AO FOGO (CLASSE B1)

DURO é o novo material compósito 100% reciclável desenvolvido pela 

iDecking Revolution, produzido através da combinação do desperdício 

da casca do grão de arroz com  polimeros virgens. A sua fórmula secreta 

e processo de produção faz deste material mais versátil, resistente e 

durável.

O DURO tem uma aparência e toque extremamente natural, podendo 

ser colorido ou tratado como a madeira ou simplesmente com a cor 

natural do material. A iDecking Revolution tem uma vasta gama de 

cores, podendo afinar uma cor específica para o seu projeto. 

Esta gama de deck compósito pode ser instalada utilizando ambos 

sistemas EasyClick e EasyChange, estando disponivel em superficie lisa 

ou anti-derrapante.

LISO

ANTI-DERRAPANTE

Uma cor,  
Dois acabamentos
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ECO FRIENDLY 
MADE WITH 
HUSK RICE

iDecking Revolution



SUBESTRUTURA EM ALUMÍNIO
25x50 mm

ANTI -DERRAPENTE LISO

para EasyClick
140x25x2800mm

para EasyChange
140x24x2800mm

SUBESTRUTURA EM ALUMÍNIO
21x62 mm

LISO
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Cores
disponíveis

Quais as vantagens do 
compósito DURO Excellence?

A gama de compósitos DURO Excellence é mais exclusiva e coloca o nosso novo material noutro 

patamar. Esta gama apresenta-se como o deck compósito com aparência mais natural e cores mais 

duráveis disponível no mercado. À combinação do desperdício da casca do grão de arroz com  

polimeros virgens é adicionado pigmento de cor antes da extrusão, o que nos ajuda a garantir 

a uniformidade da cor e a consistência do veio ao longo de cada régua de deck. Este processo 

faz com que a cor das régua de deck seja muito mais resistente à descoloração ou aos riscos 

comparada com outros decks com cor. DURO Excellence está disponível em sete cores, seis delas 

com efeito veio da madeira fazendo cada régua de deck única.

Esta gama de deck compósito pode ser instalada utilizando ambos sistemas EasyClick e 

EasyChange, estando disponivel em superficie lisa ou anti-derrapante.

COLORIDO ANTES DA EXTRUSÃO
–
EFEITO VEIO DA MADEIRA EM SEIS CORES
–
BAIXA MANUTENÇÃO
–
EXTREMAMENTE ESTÁVEL E DURÁVEL
–
PODE SER TRATADO OU COLORIDO AO SEU GOSTO 
–
NÃO LASCA, PODE CAMINHAR DESCALÇO
–
À PROVA DE ÁGUA E INTEMPÉRIES
–
RESISTENTE AOS RAIOS UV
–
À PROVA DE INSETOS E TÉRMITAS
–
RESISTÊNCIA AO FOGO (CLASSE B1)TERRA COLOUR

DENIMMOOR OAK

SADDLE

DARK CHOCO

TEAK COLOUR IVORY WHITE

EFEITO VEIO DA MADEIRA

iDecking Revolution
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Ficha Técnica 

CARATERÍSTICAS DO MATERIAL
Resistência à tração 35.1 N/mm2
Alongamento 3%
Condutividade térmica 015 W / (mk)
Densidade ca 1280Kg/mt
Teste remoção prego ASTMD 6117 105 N
Teste remoção parafuso ASTMD 6117 312 N

Comportamento humidade baixa absorção humidade | sem alterações 
dimensionais

Absorção de água baixa absorção humidade | sem alterações 
dimensionais

0,26% 
ASTM D570

Expansão linear a 40º C 0,13%

TESTE DE EMISSÕES 
(TUV SINGAPURA, SETEMBRO 2010)
Emissões de Formaldéidos <0,01mg por m3 por hora

EMISSÃO DE FTALATO
DEHP (Di-ethylhexylphtalate) <0,003mg por m3 por hora
DBP (di-n-butylphtalate) <0,003mg por m3 por hora
BBP (Benzybutylphtalate) <0,003mg por m3 por hora
Classificação anti-fogo B1
MATÉRIA PRIMA
casca do grão de arroz, pvc virgem

TESTES NA UNIVERSIDADE DE HAMBURGO
Pavimento escorregadio CEN/TS 15676 pass
Resistência ao impacto EN 477 pass
Propriedades de flexão EN 310 pass
Comportamento à fluência EN 15534 pass
Resistência à humidade sobre condições de ensaio 
cíclico. EN 321 pass

Dilatação e absorção de água EN 317 pass
Dilatação térmica linear ISO 11359-2 pass

iDecking Revolution

HARD ROCK HOTEL - TENERIFE   |   EasyClick System + Duro Excellence



Quais as vantagens do 
ETHERNO?

AMIGO DO AMBIENTE - 100% BAMBU
–
PRODUTO CERTIFICADO FSC
–
BAIXA MANUTENÇÃO
–
EXTREMAMENTE ESTÁVEL E DURÁVEL
–
NÃO LASCA, PODE CAMINHAR DESCALÇO
–
À PROVA DE ÁGUA E INTEMPÉRIES
–
NATURAL AGING AND PATINA

À PROVA DE INSETOS E TÉRMITAS
–
RESISTÊNCIA AO FOGO (CLASSE B1)

100% bambu

30

29
–

A iDecking Revolution é uma empresa lider no que toca à inovação 

de sistemas e materiais para pavimentos e revestimentos exteriores, 

procurando constantemente novas soluções ecológicas. Esta constante 

procura levou-nos ao desenvolvimento do ETHERNO: o novo deck feito 

100% de bambu. O bambu cresce muito mais rápidamente que qualquer 

árvore e é um dos recursos mais abundantes no planeta. ETHERNO é um 

produto com certificado CE e FSC. Através de um processo especializado 

de compressão e carbonização o ETHERNO apresenta uma alta 

performance em termos de resistência, estabilidade e durabilidade.   

O ETHERNO pode ser instalado utilizando ambos sistemas EasyClick e 

EasyChange, estando disponivel em superficie lisa.

iDecking Revolution



SUBESTRUTURA ALUMÍNIO
21x62 mm

SUBESTRUTURA ALUMÍNIO
25x50 mm

140x20x1850mm

LISO LISO

EasyClick EasyChange 
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Quais as vantagens do 
AlPine?

MAIOR DURABILIDADE
–
MANTÉM A SUA FORMA E DIMENSÃO
–
COR UNIFORME
–
PROCESSO 100% NATURAL SEM USO DE QUÍMICOS
–
SUPERFÍCIE MAIS DURA
–
MADEIRA TORNA-SE MAIS LEVE

Termotratado

O nosso termotratado ALPINE é submetido a um tratamento térmico 

a altas temperaturas entre 185º a 225ºC. Este processo utiliza apenas 

vapor e calor, não é aplicado qualquer produto químico, tratando-se 

assim de um produto natural. O vapor é usado como uma membrana para 

evitar a fissuração da madeira.

 

Este tratamento tem um efeito permanente nas propriedades da madeira, 

concedendo assim várias qualidades de duração e isolamento. A madeira 

fica com um tom “torrado” e escuro, uma cor homogénea e o veio natural 

da madeira destaca-se. Para maior proteção da madeira iDecking 

Revolution propõe a manutenção da madeira através do uso de óleos seja 

ele natural mantendo a cor da madeira ou um colorido da nossa gama. 

Ao invés se não pretender efetuar a manutenção a madeira envelhecerá 

naturalmente ganhando uma tonalidade cinza.

O ALPINE pode ser instalado utilizando o sistema EasyChange, estando 

disponivel em superficie lisa e anti-derrapante.

Três cores,  
Dois acabamentos

PINHO 
LISO

NATURAL

PINHO
ANTI-DERRAPANTE

OLEO CINZA

PINHO
ANTI-DERRAPANTE

OLEO INCOLOR

PINHO
ANTI-DERRAPANTE

OLEO BRANCO
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140x26x2000mm

ANTI-DERRAPANTELISO

SUBESTRUTURA ALUMÍNIO
25x50 mm

EasyChange 

iDecking Revolution
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iDecking 
blades

iDecking Revolution

Trabalhar com alguns dos melhores arquitetos no mundo fez-nos 

desenvolver um produto único na área dos compósitos.

As iDecking Revolution Blades foram desenvolvidas para satisfazer a 

procura por pergolas, vedações, portões, sombreamentos, etc.  O perfil 

está disponível em medida standard 41x200mm no mesmo acabamento e 

composição que o seu pavimento compósito DURO e DURO Excellence.

YOU DREAM WE BUILD IT!
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SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THIS CATALOGUE IN YOUR LANGUAGE

JMM GROUP
AVENIDA CENTRAL DE GANDRA,665 - 4585-116 GANDRA

OFFICE@IDECKING.PT - +351 224 113 977

OR GO TO WWW.IDECKSYSTEMS.COM/DOWNLOADS

www.idecking.pt
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