


QUEM SOMOS?

Contamos com uma equipe qualificada para
produzir e instalar peças decorativas nas mais
diversas aplicações. Conheça nossos serviços e
não deixe de solicitar o seu orçamento. 

A DRD Sign Solution é uma empresa tradicional
na cidade de São José dos Campos, SP e
desde 1999 fornece soluções para Comunicação
Visual, Sinalização e Decoração  de residências,
escritórios, comércios e indústrias de todo
Vale do Paraíba e Litoral Norte. 



Você já conhecia? O Envelopamento de Parede é
uma ótima opção para decorar ou personalizar
ambientes residenciais ou empresariais. 

Através de um processo extremamente rápido e
limpo, é possível repaginar o visual desses espaços
sem gastar muito e ainda deixá-los requintados e
com uma decoração totalmente personalizada. 

Depois que você escolhe a imagem, nós produzimos
um adesivo em tamanho gigante e instalamos em
qualquer superfície lisa e regular. É muito prático!

CARACTERÍSTICAS 

✔ Material vinílico de alta performance;
✔ Auto Adesivo;
✔ Resistente à umidade;
✔ Lavável*;
✔ Acabamento Fosco ou Brilhante.

(*) Não usar produtos abrasivos.

ENVELOPAMENTO DE PAREDE
APRESENTAMOS O



Uma solução moderna para quem tem bom gosto!



 

Conheça nosso trabalho!

 

INSTALAÇÕES
RESIDENCIAIS



Instalações Residenciais
Salas



Quartos

Instalações Residenciais



Infantis

Instalações Residenciais



Mobiliários

Instalações Residenciais

Envelopamento de ParedeEnvelopamento de Geladeira Envelopamento de Armários



Cozinhas

Instalações Residenciais

Envelopamento de Parede



Envelopamento de Parede,
em lavabo.

Envelopamento de Box,
Adesivo Jateado ou Transparente.

Banheiros

Instalações Residenciais



Escadas

Instalações Residenciais



Tetos

Instalações Residenciais



Qualquer Ambiente

Você pode usar uma foto pessoal e utilizar em qualquer ambiente.
Neste caso foi usado uma foto da criança e instalado em seu quarto.

Instalações Residenciais



 

Conheça nosso trabalho!

 

INSTALAÇÕES
CORPORATIVAS



Envelopamento de parede em ambiente corporativo. 

Envelopamento de Parede

Instalações Corporativas



Envelopamento de parede em ambiente corporativo. 

Envelopamento de Parede

Instalações Corporativas



Envelopamento de parede em ambiente corporativo. 

Envelopamento de Parede

Instalações Corporativas



Envelopamento de Vidros. Disponível em Adesivo Transparente, Adesivo Jateado e Adesivo Perfurado.

Adesivos para Vidros

Instalações Corporativas



 

Conheça nosso trabalho!

 

PAINÉIS
FOTOGRÁFICOS



Painéis Fotográficos

Para aderir a uma parede de alvenaria irregular, a solução destes projetos foram a instalação de painéis fotográficos
fixados por meio de parafusos ou fita dupla-face, o que permite inclusive serem realocadas a qualquer momento.

Área Externa



Painéis fotográficos avulsos, sem fixação.

Área Interna

Painéis Fotográficos



COMO FUNCIONA:

Orçamento:

1 - Você envia uma foto do ambiente com as principais

medidas (Altura e Largura);

2 - Nós fazemos o seu orçamento, sem compromisso.

Trabalho aprovado: 

1 - Você escolhe a imagem quer usar em um catálogo

online. Você também pode usar uma imagem sua que

esteja em alta resolução*;

2 - Nós vamos até seu ambiente para confirmar as

medidas e condições de instalação **;

3 - Nós preparamos o adesivo e agendamos a instalação;

4 - A instalação é feita e no mesmo momento,

o espaço já estará liberado para o uso.   

(*) Considera-se Arquivos de Alta Resolução as imagens captadas por câmeras

profissionais ou compactas a partir de 8 Megapixels (3.600x2.400 pixels).

Solicite nosso Guia de Imagens para mais informações. 

(**) É necessário que a superfície a ser envelopada esteja lisa e sem imperfeições,

de modo a garantir a aderência do material.



DRD Sign Solution
Comunicação Visual & Sinalização

Comunicação Visual & Sinalização
Sinalização | Placas | Quadros | Adesivos | Banners

Displays | Testeiras | Letras Caixa | Envelopamento de Veículos

Decoração de Interiores
Envelopamento de Paredes | Painéis Fotográficos

Personalização de Escritórios | Adesivagem de Piso
Adesivagem de Mobiliário | Sinalização de Vidros e Vitrines

Impressos Gráficos
Flyers e Folders | Cartões de Visita | Impressos Promocionais



Siga-nos nas Redes Sociais

/DRD Sign Solution /drdsignsolution/DRD Sign Solution
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