
Soluções 3M para o Mercado de Arquitetura
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A Divisão Mercado de Arquitetura da 3M 

fundamentalmente busca a união entre o 

design e a inovação. Oferecemos soluções  

em revestimentos para a criação de projetos 

de decoração verdadeiramente inspiradores. 

3M Mercado de Arquitetura. Onde o estado 

da arte encontra o alto design.

INSPIRAÇÃ
PARACRIAR



Byron Trotter
Gerente de Design Global
3M Mercado de Arquitetura



TENDÊNCIAS
SEGUNDO

BYRON TROTTER
Byron Trotter é designer e arquiteto, e comanda em todo o mundo a área de 

Design para Mercado de Arquitetura da 3M. Ser responsável por essa área, 

em uma empresa com DNA de inovação, é um desafio que exige mais que 

a concepção de espaços e ambientes: o trabalho de Byron é desenvolver 

soluções que criam laços emocionais com as pessoas, impactando de forma 

positiva suas vidas. “As linhas 3M DI-NOCTM e 3M FASARATM são exemplos 

de soluções 3M que alcançaram esse grau de interatividade”, diz Byron. O 

resultado dessa união? Dezenas de prêmios internacionais, reconhecimento 

mundial e um crescimento significativo para a 3M, globalmente.

O mercado de decoração está em constante movimento, trazendo novos 

conceitos e soluções que visam gerar praticidade e estilos únicos a cada 

empresa. Uma das grandes tendências do ano é a estética metalizada,  

estilo ideal para composições urbanas e modernas, incluindo tons lisos e 

texturizados. Para os seguidores da estética tradicional, o minimalismo é uma 

forte tendência, trazendo um design clean e simples nas cores e nas formas. 

E, com o conceito de sustentabilidade em alta, uma prática que agrega um 

valor diferenciado são coleções inspiradas em madeira, que reproduzem 

fielmente a superfície sem que seja necessário extraí-las da natureza.
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3m™ Di-noC™ 
Architectural Finishes

DI-NOCTM

3M + DESIGN = 
TECNOLOGIA  
ÚNICA PARA UM 
DESIGN INSPIRADOR



FASARATM



COMO NADA
QUE VOCÊ JÁ
USOU ANTES



SOLUÇÕES DE 
REVESTIMENTOS PARA 

SUPERFÍCIES

DI-NOC
TM

Com os revestimentos 3M DI-NOCTM, toda superfície é uma possibilidade.

Inclua madeiras, texturas, cores e padrões em paredes, tetos, superfícies lisas 

ou curvas, com qualquer combinação. Seja para projetos comerciais, para 

remodelar ou apenas para se divertir, os nossos revestimentos de alta qualidade 

são simples de instalar, rápidos e fáceis de serem limpos, e podem contribuir 

para pontos LEED.

Material
Vinil

Formato
1,220 mm x 50 m 

As séries AR, DPF, WG-GN, 
ME, VM estão disponíveis nas 
medidas 1,220 mm x 25 m.

Requisitos de Mercado

Instalação sem barulho

Instalação fácil e rápida

Reparos e reposição rápida e fácil

Produtos com manutenção fácil

Variedade de texturas e cores

Requisitos Vantagens DI-NOCTM

Não requer o uso de equipamentos barulhentos para 
instalação

Leve e autoadesivo

DI-NOCTM pode ser colocado sobre outro DI-NOCTM, fazendo 
com que os reparos e a reposição sejam rápidos e fáceis

Fácil de limpar e fácil de recolocar

Mais de 500 designs





ÚNICO

INSPIRADORES
PARA PROJETOS



SEJA
CRIATIVO.
REALIZE
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Texturas diferenciadas e formas 

curvas promovem maior apelo visual 

e ajudam o seu ambiente a impactar 

pessoas de forma efetiva. Elementos 

utilitários, desde tubulações até 

balcões de recepção, se tornam vivos 

com cores e padrões. As aplicações 

com 3M DI-NOCTM não têm limites. 

Basta você utilizar a sua imaginação.

1

2

3 4

ME-1225

ME-1224

ME-1223 MW-1242



ATUALIZE,
REMODELE,
REPENSE

Sendo a superfície curva ou reta, funcional ou decorativa, existe um 

DI-NOCTM que combina. São mais de 500 padrões de DI-NOCTM, como 

texturas de madeira, cores de alto impacto, couros, pedras, metálicos 

e tecidos naturais. Comece a pensar em superfícies de uma maneira 

completamente nova. DI-NOCTM traz mais possibilidades.



1 FW-1216

2 FW-1208

3 PA-177

4 FW- 1215

Revestimentos 3M DI-NOCTM são surpreendentemente fáceis de instalar, limpar, 

manter e reconfigurar. São resistentes a manchas e riscos. Sua tecnologia patenteada 

ComplyTM evita a geração de bolhas. Uma aplicação totalmente seca, sem bagunça, sem 

complicações, sem cheiro e sem poeira. E quando você mudar de ideia? Simplesmente 

troque seu DI-NOCTM. É uma combinação de tecnologia e inovação única 3M.



Faça o seu ambiente brilhar. Reforce a sua privacidade. Mostre sua 

marca. Os revestimentos para vidros 3M FASARATM transformam 

vidros comuns em uma obra de arte. São dezenas de padrões, 

cores, acabamentos e designs personalizados. E quando a sua 

visão ou necessidades mudarem, nossos produtos podem ser 

substituídos para um novo olhar.

Filme de poliéster Resistente

Vantagens Características

Maior durabilidade

Benefícios 

Aplicação horizontal ou vertical Escolha, mais opções Versatilidade

Garantia

Material: Poliéster - Rolos: 1,27 m x 30 m

5 anos Sem preocupações

Adesivo sensível à pressão Fácil aplicação e remoção Pode ser aplicado no local 
Flexibilidade para mudanças frequentes

Obscuridade do filme
Privacidade 
Maximizar a transmissão de luz

Otimiza o espaço de trabalho 
Melhores condições de trabalho

Superfície de baixo brilho
Redução de brilho, enquanto 
bloqueia 99% dos raios UV

Reduz o desbotamento de tecidos 
e mobiliários

Padrões em desenho Esteticamente agradável 
Alternativa para jateamento

Opção criativa
Redução de custo com novo vidro

SOLUÇÕES DE 
REVESTIMENTOS 

PARA VIDROS



FASARA
TM

MÁXIMO PADRÃO
ESTÉTICO
EM VIDROS



Com as soluções 3M FASARATM, você pode usar sua 

inspiração para diferenciar as superfícies de ambientes 

até em vidros. São dezenas de padrões de design que lhe 

oferecem inúmeras possibilidades de criar visuais dinâmicos 

em ambientes, diferenciando superfícies de vidros como 

divisórias, portas e janelas.



ADICIONE
TRANSPARÊNCIA
AO SEU PROJETO



Explore oportunidades ilimitadas de design 

compondo e determinando o nível de privacidade 

para cada ambiente de uma forma criativa. 

Separe ambientes através de paredes divisórias 

de vidro com recortes, jateados ou camadas de 

revestimentos para criar um visual dinâmico.



E ESTILO
PRIVACIDADE

Crie estilos sofisticados e modernos com a facilidade 

de aplicação e remoção no momento em que desejar.



Tapetes NomadMR Window Film 3M
Líder mundial em inovações no mercado de 

tapetes, oferece uma linha de produtos feitos 

para você personalizar qualquer ambiente e 

decorá-lo com muito bom gosto e inúmeras 

opções de cores.

www.tapetenomad.com.br | www.youtube.com/3mcuidadoinst www.3m.com.br/windowfilm

CONHEÇA OUTRAS 
SOLUÇÕES 3M PARA O 
MERCADO DE ARQUITETURA



Window Film 3M CommandTM

www.command3m.com.br | www.youtube.com/commandbrasil | www.facebook.com/commandbr

Película adesiva para vidros, com controle 

térmico. Mais segurança e privacidade como só 

a 3M pode oferecer.

Adesivos removíveis com ganchos e fechos.

Ideais para decorar e organizar sem furos, 

sem sujeira e sem causar danos à parede.



Soluções inovadoras 3M Mercado de Arquitetura, 
onde o estado da arte encontra o alto design.

www.3m.com.br/arquitetura 3


