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COMUNICADO À IMPRENSA 

 

Waalwijk, 26 de novembro de 2013 
 

CRIATIVIDADE EM CARPETES AO SEU ALCANCE COM DESSO 3D TEXTURES™ 

 

Desso, uma empresa global fabricante de tapetes, carpetes em placas e campos de 

esporte, está dando mais vivacidade aos seus produtos de carpetes em placas com 

“DESSO 3D Textures™” – disponibilizadas em uma base de dados online gratuita. Estas 

texturas ajudam os arquitetos e designers a criarem percepções visuais que inspiram as 

pessoas, tudo baseado nos mais recentes designs de carpetes da Desso.  

 

A textura do piso desempenha um importante papel no design de interiores de um edifício. 

Como nós, em média, passamos 90% de nosso tempo em ambientes fechados, a escolha dos 

materiais é de grande importância. A Desso encontrou uma maneira de melhorar a eficiência do 

processo de design.  

 

Eles criaram as exclusivas DESSO 3D Textures™, com texturas altamente detalhadas de todos 

os produtos e cores da Desso e pré-traduzidos em todos os métodos de instalação, que podem 

ser baixadas através do site da Desso. Isso ajuda os arquitetos e designer a economizarem 

muito tempo e a obterem resultados de design impressionantes adaptados às suas 

necessidades. 

 

Trabalhar com DESSO 3D TexturesTM é fácil e irá surpreende-lo continuamente. Esta ferramenta 

oferece a oportunidade de obter designs de piso com o realismo de fotos já na fase inicial do 

processo de design. O resultado final pode ser deslumbrante e além daquele que os 

profissionais esperam no momento das apresentações 3D. Para usar s texturas, siga estes três 

passos simples: 

 

1. Faça login em www.Desso.com/Desso3DTextures  

2. Baixe as texturas – não leva mais que alguns segundos! 

3. Faça a importação para o pacote de design de interiores 

 

O CEO da Desso, Alexander Collot d’Escury, comenta: "Estamos sempre nos esforçando para 

inspirar os designers de interiores e arquitetos com tecnologia e ferramentas de ponta. DESSO 
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3D Textures™ - a nossa mais recente inovação - leva isso ao próximo nível e permite que os 

técnicos de seleção de materiais obtenham sua visão arquitetônica com eficácia e eficiência e o 

realismo de uma foto.” 

 

Para mais informações acesse: 

http://www.youtube.com/watch?v=92LWJS0s2Dc&feature=youtu.be 
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**NOTA PARA A REDAÇÃO ** Não se destina para publicação. 
Para mais informações, pedido de entrevistas e fotos em alta resolução, isentas de direitos 

de autor e adequadas para publicação, contate a: 

 
DESSO BV       
Anette Timmer       

Fone: +31 416 684 100 

E-mail: atimmer@desso.com 

Site: www.desso.com 

www.twitter.com/dessogroup 


