
IMAGINAR | PROJETAR | CRIAR



Rapidez e
eficiência para

emocionar,
fascinar e

convencer

há anos o mais difundido 
software para projetos
de ambientes

DOMUS3D® OFERECE A POSSIBILIDADE
DE VER INSTANTANEAMENTE REALIZADO

UM AMBIENTE SOB MEDIDA, CONFIGURANDO-O
COM INSTALAÇÕES PERSONALIZADAS E

ELEMENTOS DE DECORAÇÃO DE DESINGS
DISPONÍVEIS NA BIBLIOTECA DO PROGRAMA,

QUE É CONSTANTEMENTE ATUALIZADA

2
3



Imaginar
projetar

criar
DOMUS3D® É O

SOFTWARE OFICIAL
ADOTADO PELOS

MAIORES FABRICANTES
E REVENDEDORES DE

MÓVEIS, AZULEJOS,
SANITÁRIOS E

ACABAMENTOS
PARA BANHEIROS
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Fabricantes e revendedores
de sucesso confiam há anos
em DomuS3D® pela sua...

PROFESSIONALIDADE e experiência 

BIBLIOTECA DE CATÁLOGOS sempre atualizada

SIMPLICIDADE de uso e potência

É O SOFTWARE QUE NASCEU DA
SÍNTESE DE EXPERIÊNCIAS DOS
SETORES DE MÓVEIS, CERÂMICO,
DECORAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA
BANHEIRO E LOUÇAS SANITÁRIAS,
ESPECIALIZADO PARA FABRICANTES,
REVENDEDORES E INSTALADORES

O DEPARTAMENTO DE CATÁLOGOS 
DE MATICAD  FAZ  UM  TRABALHO 
EXTRAORDINÁRIO AO DISPONIBILIZAR 
OS CATÁLOGOS MAIS IMPORTANTES... É 
IMPOSSÍVEL NÃO TÊ-LO!

UM SISTEMA INTEGRADO COMPLETO PARA REALIZAR SOLUÇÕES 

PERSONALIZADAS E BEM VALORIZADAS PARA PROMOVER MATERIAIS 

COMO AZULEJOS, PARQUETS, PEDRAS NATURAIS, LOUÇAS & 

SANITÁRIOS E MÓVEIS
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Desenho da planta
(único espaço ou vários) simples e intuitivo

Módulo CAD 2D para exigências mais
complexas: todas as funcionalidades

essenciais para traçar as próprias 
geometrias

sob medida (arcos, splines, polilinhas)

Carregamento de planimetrias
de aquivos externos (formato DWG, DXF)

Gestão avançada das paredes:
espessuras, nichos, aberturas,

tetos inclinados, ...

Modelos de espaços já disponíveis
e configuráveis para um

projeto imediato

Desenho da
planimetria
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Mobiliários e Acessórios 
decorativos

Importar novos objetos 3D  -  3D Warehouse (SketchUp).

A biblioteca de objetos 3D contém milhares de itens:  você 
pode baixá-los da Nuvem. Nosso Departamento de  catálogos 

trabalha continuamente para mantê-los atualizados.

DomuS3D® é ABERTO: é possível criar suas próprias coleções e 
catálogos de revestimentos e de elementos decorativos 3D. 

 
Móveis modulares:  além das  bibliotecas de objetos 3D, você 

pode desenhar móveis modulares detalhados (por exemplo, 
cozinhas, quartos, banheiros, ...), graças a estruturas integradas 

e aplicações (módulo opcional).
Design assistido:  inserir e posicionar certos tipos de 

elementos (por exemplo, torneiras) foi simplificado com o uso 
de pontos de engate magnéticos..

Objetos dinâmicos:  portas e janelas, portas de armários, 
gavetas, ... podem ser abertos / movidos como na vida real - 

interativos.

Elementos relacionados: economize tempo ao projetar com 
o gerenciamento inteligente de elementos, o que sugere 

elementos compatíveis ou relacionados ao que acabou de ser 
apresentado.

Layout de revestimentos e 
paginação

Graças a recursos dedicados (por exemplo, instalaçãoo vertical,  
quadros, faixas,  cantos para ducha, áreas internas, bancadas, ...) 

você pode criar qualquer solução que precisar, não importa se é uma 
solução rápida ou detalhada. 

Você pode ser mais rápido e eficiente, arrastando e soltando 
revestimentos  enquanto estiver em 3D, mantendo-se concentrado na 

arquitetura e na aparência do projeto.

Mais de 300 esquemas de aplicação (paginações) estão 
disponíveis com a instalação e os novos padrões podem 
ser baixados da Nuvem. Eles permitirão que você crie 
padrões de vários formatos com apenas alguns cliques. 

O alinhamento dinâmico e o alinhamento de padrões 
permitem que você decida onde começar a paginação do 
revestimento 
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Photo3D: da foto para o  design

DomuS3D® 2018 integra tecnologia de Realidade Aumentada

DomuS3D® permite que você aproveite a tecnologia 
de realidade aumentada graças ao RealityRemod, o 
aplicativo revolucionário que permite: 

• Obter uma imagem instantânea do seu 
ambiente. 

• Selecionar uma superfície para mudar 
materiais.

• Aplicação fácil e rápida de novos revestimentos.
• Salvar o projeto e enviar por e-mail para um 

Designer DomuS3D®.

No DomuS3D®, de fato, o designer tem uma escolha 
mais ampla de paginações, materiais e ferramentas 
para criar novas soluções decorativas aplicadas 
diretamente na foto original.

321

ASSISTA O VÍDEO
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Orçamento do 
projeto e impressão

Em qualquer projeto, você pode criar impressões 
técnicas detalhadas para o piso e paredes. 

A planta técnica para o módulo instalador 
permite que você gere automaticamente uma 

apresentação completa com todas as informações 
necessárias para uma instalação detalhada. 

O orçamento pode ser formatada e impressa usando vários modelos 
(customizáveis); além disso,  você pode especificar um fator de resíduos 

dos revestimentos.

Folheto impresso: quando o projeto estiver completo, você 
pode imprimir automaticamente um documento contendo todas as 

informações relevantes sobre ele. Você pode salvá-lo no formato .docx, 
para que você possa abrí-lo e modificá-lo sempre que quiser, com o 

MicrosoftTM Word.

Anexos: você pode salvar com o projeto, qualquer documento 
relacionado ao cliente (e-mail, PDF, imagens, planilhas do Excel, etc.).
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WC 01

DomuS3D® 
Composer

DomuS3D® Composer 
é uma aplicação que 
permite que você 
descreva rapidamente 
e facilmente um projeto 
completo criado com 
DomuS3D®  nos formatos 
mais comuns (A4, A3, A2, 
A1, A0, ...).
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Rendering Profissional e Realidade Virtual

O melhor resultado ao considerar as imagens do 
projeto, pode ser alcançado através da renderização 
da cena.

O efeito final é poderoso e de máxima autenticidade.

DomuS3D® oferece o poder do motor de renderização 
líder mundial (V-Ray®), facilitado para uso diário, 
graças a interfaces sofisticadas, para que qualquer 
pessoa possa obter imagens deslumbrantes.

Tipo de produção de rendering:

• Imagens fotorealísticas 

• Imagens esteroscópicas 3D 

• Panoramas 360° 

• Panoramas VR  (Realidade Virtual)
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AVAILABLE FOR

VÁ PARA O SITE!

360

Compartilhe projetos em seu 
smartphone 

Uma aplicação para compartilhar seus projetos através da Nuvem 
do DomuS3D® . Visualize e navegue nos projetos em seu tablet, 
smartphone ou PC.

Com o DomuS3D® 360° você pode compartilhar:

Projetos disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar.

1. Projetos navegáveis criados 
com o DomuS3D®

2. Imagens fotorrealísticas

3. Brochuras do Projeto

4. Impressões técnicas

5. Panoramiche 360°

6. Panoramas 360° para 
Realidade Virtual
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DomuS3D® 
Base de 

Conhecimento

A NOVA ESTRUTURA DA BASE 
DE CONHECIMENTOS DA WEB 
REPRESENTA UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA TÉCNICA PARA OS 
USUÁRIOS DOMUS3D® 2018, UM 
GUIA ONLINE QUE O PERMITE A 
MELHORIA E A EFICIÊNCIA DO SEU 
TRABALHO.
INCLUI MANUAIS, DICAS E ATALHOS, 
UMA ENGENHARIA DE BUSCA 
QUE PODE FORNECER RESPOSTAS 
IMEDIATAS PARA O SUAS DÚVIDAS E 
PERGUNTAS.

LOUÇAS SANITÁRIAS

Ampla seleção de 
itens disponíveis nos 
catálogos dos principais 
fabricantes

MATERIAIS

Todos os materiais 
que você precisa para 
obter resultados 
únicos.

DECORAÇÃO

Biblioteca on-line 
com milhares de 
objetos 3D prontos 
para uso

REVESTIMENTOS

Uma base de dados com 
mais de um milhão de 
revestimentos e centenas 
de fabricantes.
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www.domus3d.com

MATICAD srl
Via Circonvallazione Nord-Est, 93
41049 - Sassuolo (MO) - Italy

www.maticad.com

Via del Novecento, 17/7
61122 - Pesaro (PU) - Italy

www.maticad.com

Maticad srl


