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PERSBERICHT 

 

Waalwijk, 26 november 2013 
 

CREATIVITEIT IN TAPIJT BINNEN HANDBEREIK MET DESSO 3D TEXTURES™ 

 

Desso, een internationaal bedrijf in tapijten, tapijttegels en sportvelden, brengt al zijn 

tapijttegelproducten tot leven met 'DESSO 3D Textures
TM

', beschikbaar gesteld via een 

gratis online database. Hiermee kunnen architecten & designers inspirerende visuals 

creëren, gebaseerd op de nieuwste tapijtdesigns van Desso.  

 

De keuze van materialen, waaronder de structuur van de vloer, speelt een belangrijke rol in het 

interieurdesign van een gebouw, vooral omdat we gemiddeld 90% van onze tijd binnen 

doorbrengen. De nieuwe tool van Desso helpt het designproces efficiënter te maken.  

 

Desso heeft DESSO 3D Textures™ gecreëerd, gedetailleerde texturen van alle Desso producten 

en kleuren en opgemaakt in alle mogelijke installatiemethoden, die gedownload kunnen worden 

via de Desso website. Architecten & designers kunnen zo tijd besparen en tot adembenemende 

designresultaten komen, die volledig tegemoetkomen aan hun wensen.  

 

Het werken met DESSO 3D Textures™ is gemakkelijk en intuïtief en geeft architecten & 

designers de kans om fotorealistische vloerontwerpen in een vroeg stadium van het 

ontwerpproces te maken. Het eindresultaat gaat verder dan wat professionals tegenwoordig 

verwachten van 3D-presentaties. Volg deze drie eenvoudige stappen om de texturen te 

gebruiken: 

 

1. Inloggen op www.Desso.com/Desso3DTextures  

2. De texturen downloaden - dat duurt maar een paar seconden! 

3. De texturen importeren in het design-tekenprogramma. 

 

Alexander Collot d’Escury, CEO van Desso, merkt op: “Het blijft altijd ons streven om 

interieurontwerpers en architecten te inspireren met technologie en tools met juist dat beetje 

extra. Met onze laatste innovatie DESSO 3D Textures™ gaan we hiermee nog een stap verder. 

Het maakt ontwerpers mogelijk om hun visie wat architectuur betreft op een effectieve, efficiënte 

en fotorealistische manier neer te zetten.” 
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Voor meer informatie over DESSO 3D Textures™  kunt u de film op YouTube 

bekijken:http://www.youtube.com/watch?v=TKrzh8d_-Lg&feature=youtu.be 
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** VOOR DE REDACTIE ** Niet bestemd voor publicatie. 

Voor meer informatie, aanvragen voor interviews en foto's met hoge resolutie die vrij van 

copyright gebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor publicatie, kunt u contact opnemen 
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DESSO BV       

Anette Timmer       

Tel: +31 416 684 100 

E-mail: atimmer@desso.com 

Website: www.desso.com 

www.twitter.com/dessogroup 


