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Novo 
Tapete de Entrada 
3M Nomad™ Optima+



Cerca de 80% da poeira e 
sujidade que se introduz nos 
edifícios vem nas solas dos 
sapatos. Um tapete atrativo 
e efi caz, cria uma entrada de 
boas-vindas para os clientes e 
empregados, ajuda a reduzir os 
deslizamentos e desempenha 
um papel vital na hora de 
reduzir custos de manutenção 
dos edifícios, sobretudo em 
edífi cios de tráfego intenso.

O tapete de entrada 3M 
Nomad™ Optima+ é uma 
solução inovadora que ajuda 
os seus clientes a manter os 
solos dos seus edífi cios mais 
limpos, seguros e de aspeto 
impecável durante mais 
tempo, o que contribui para 
assegurar a imagem de marca 
das empresas. 

Enquanto responsável 
pelas instalações, 
reconhece a importância 
de manter uma boa 
imagem em edifícios com 
um tráfego elevado de 
pessoas, como é o caso 
dos centros comerciais, 
aeroportos, hotéis, etc. 

Também sabe que 
a melhor forma de 
convencer e agradar os 
seus clientes é oferecer-
lhes soluções seguras, 
duradouras, acessíveis e 
de fácil manutenção.

Máximo rendimento 
aspeto impecável

Vantagens principais:
• Grande capacidade de 

absorção e retenção da 
sujidade e humidade

• Extremamente resistente (5 
anos de garantia)

• Desenho atrativo
• Possibilidade de seleção entre 

construção aberta ou fechada
• Pode colocar-se apenas 

desenrolando na caixa ou 
diretamente sobre o solo 
(Optima+ Fino)



Alto rendimento
O tapete de entrada 3M Nomad™ 
Optima+ está fabricado com perfi s de 
alumínio compostos de fi bras de têxtil 
Nomad™ Aqua 85, numa combinação 
de fi bras entrançadas de formato 
fi no e grosso que, simultaneamente, 
recolhem a sujidade e a humidade das 
solas dos sapatos, retendo-a graças à 
sua estrutura aberta e fechada.

Tudo isto representa uma poupança 
signifi cativa nos custos de limpeza, 
uma vez que se melhora a aparência 
do solo e se evitam deslizamentos ou 
quedas causadas pela humidade.

Maior duração
Fabricadas para condições de tráfego 
extremo (> 5000 de pessoas/dia) 
o tapete de entrada 3M Nomad™ 
Optima+ está desenhado para para 
recolher e reter uma grande quantidade 
de poeira, sujidade e humidade, 
enquanto se mantém um aspecto 
impecável durante mais tempo. A sua 
grande durabilidade está avaliada em 5 
anos de garantia.

Numerosas opções
Cada entrada é diferente. Por isso 
o tapete de entrada 3M Nomad™ 
Optima+ está disponível com uma 
construção aberta ou fechada. A 
construção aberta permite que 
a sujidade se deposite na caixa, 
mantendo durante mais tempo o bom 
aspeto da superfície. Os tapetes de 
construção fechada permitem que 
a sujidade se deposite nos perfi s, 
tornando a limpeza mais fácil. Em 
ambos os casos os tapetes podem 
limpar-se com um aspirador tradicional 
e podem enrolar-se sobre si mesmos 
mais facilmente.

Especialmente desenhado para 
condições de tráfego intenso

Para renovação de áreas e 
readaptações, o tapete 3M Nomad™ 
Optima+ Fino combina a durabilidade 
e resistência dos perfi s de alumínio 
com a facilidade de instalação: para a 
sua colocação, basta desenrola-lo no 
solo. Pode ser cortado em qualquer 
direção ou forma. Além disso o 
preenchimento em fi bra têxtil, está 
disponível em várias cores, que se 
combinam facilmente com a decoração 
interior. Os perfi s de alumínio podem 
ser preenchidos com borracha, o que é 
o ideal para uso exterior.

Fácil de instalar e 
manter
O tapete de entrada 3M Nomad™ 
Optima+ combina a sua excecional 
durabilidade com uma fácil instalação 
e manutenção. Cortado e moldado 
à medida, pode instalar-se na caixa, 
desenrolando-se simplesmente, uma 
vez que é de fácil manutenção. Um 
processo de limpeza simples em que o 
simples facto de aspirá-lo diariamente 
conjugando a limpeza periódica, mais 
profunda, é sufi ciente para manter um 
aspeto impecável durante muito mais 
tempo.



Nomad™ Optima+ Fechado é um 
tapete de entrada de estrutura rígida 
de alumínio, com uma construção 
fechada, desenhado para se instalar 
em recorte, adaptado a aplicações 
de tráfego extremo. Fabricado com 
perfi s de alumínio, preenchidos com 
fi bra de têxtil dupla de poliamida 
3M™ Nomad™ Aqua 85, o Nomad™ 
Optima+ Fechado oferece a mesma 
capacidade de eliminar sujidade e 
absorver humidade que o tapete 
com construção aberta que previne a 
sujidade e a queda de água na caixa 
graças aos seus perfi s de PVC, que 
retêm dentro do tapete a sujidade e a 
água.
Os perfi s de alumínio têm uma 
separação entre os elos de 5 mm, 
o que pressupõe uma boa barreira 
contra a sujidade (areia, terra e água 
que permanecem invisíveis) enquanto 
o tapete mantém uma aparência 
impecável durante a passagem do 
tempo. As uniões de PVC previnem da 
sujidade e a queda de água na caixa, 
permitindo uma fácil manutenção, já 
que o tapete pode ser enrolado para 
limpezas rápidas.

f

Dados Técnicos
Colocação Interior

Tráfego (pessoas/dia) >5000

Construção Perfi s de alumínio com 
preenchimento têxtil 
e réguas de conexão e 
PVC

Tipo de Fibra Poliamida 

Construção de fi bra Fibra dupla da 3M

Padrão Aleatório

Altura Total 14mm – 26mm

Altura do perfi l 10mm – 22mm

Classifi cação fogo Cfl  – s1 para têxtil e 
borracha

  

Cinzento

Cores

Castanho

 Perfi s com excelente resistência
  a impactos

 Oferece uma retenção exelente
 contra a sujidade e a água

 Apoios de borracha para a
 redução de ruído

 Uniões de PVC para uma fácil 
 limpeza no local

 À medida

 Também disponível com perfi s de 
preenchimento em borracha

 5 anos de garantia

Referências de produto
Descrição Referência 

3M

3M Optima+ Fechado 14 Têxtil 19500176219

3M Optima+ Fechado 14 Bor-
racha

19500176243

3M Optima+ Fechado 17 Têxtil 19500176250

3M Optima+ Fechado 17 Borracha 19500176276

3M Optima+ Fechado 21 Têxtil 19500176482

3M Optima+ Fechado 21 Bor-
racha

19500176292

3M Optima+ Fechado 26 Têxtil 19500176300

3M Optima+ Fechado 26 
Borracha

19500176367

  

Fácil de 
instalar. 
Fácil de 
limpar.

Nomad™ Optima+ Fechado

Preto

Azul

Opções de Altura dos Perfi s

17

21

14

26

10mm/14mm
Uniões de PVC

13mm/17mm 17mm/21mm 22mm/26mm



Nomad™ Optima+ Aberto é um 
tapete de entrada de alumínio rígido, 
com construção aberta, desenhado 
para utilização em caixa de interior 
ou exterior. Concebido para entradas 
de tráfego extremo, está fabricado 
com painéis de alumínio preenchidos 
com fi bra têxtil dupla de poliamida 
Nomad™ Aqua 85 e/ou com borracha 
que permite eliminar efi cazmente a 
sujidade e absorver a humidade. A sua 
construção aberta está especialmente 
desenhada para as caixas. 

Os perfi s de alumínio têm uma 
separação entre os elos de 5mm e 
estão unidos por um cabo de aço 
inoxidável. Esta construção aberta 
permite que a sujidade e a água 
escorram para a caixa e permaneçam 
invisíveis, mantendo a todo o 
momento, uma aparência excelente.
Os perfi s são unidos por cabos de 
aço inoxidável, muito resistentes, que 
permitem enrolar o tapete para uma 
fácil manutenção e limpeza.

Opções de Altura dos Perfi s

 Perfi s com excelente resistência 
a impactos

 A tecnologia de fi bra dupla da 
3M™ assegura uma grande 
capacidadede absorção e 
retenção da humidade.

 Uniões fl exíveis de aço permitem 
uma limpeza fácil do tapete 
porque pode ser enrolado

 Retém e esconde mais sujidade 
e humidade que a estrutura 
fechada.

 Apoios de borracha para a 
redução do ruído

 Limpeza fácil e rápida

 À medida

 Também disponível em perfi s 
com preenchimento de borracha

 5 anos de garantia

Nomad™ Optima+ Aberto 

Dados Técnicos
Colocação Interior

Tráfego (pessoas/dia) >5000

Construção Perfi s de alumínio com 
preenchimento têxtil e 
réguas de conexão

Tipo de Fibra Poliamida 

Construção de fi bra Fibra dupla da 3M

Padrão Aleatório

Altura Total 14 mm – 26 mm

Altura do perfi l 10 mm – 22 mm

Classifi cação fogo Cfl  – s1 para têxtil e 
borracha

  

Preto

Cores

Castanho

Referências de produto
Descrição Referência 

3M

3M Optima+ Aberto 10 Têxtil 19500176383

3M Optima+ Aberto 10 Borracha 19500176391

3M Optima+ Aberto 13 Têxtil 19500176409

3M Optima+ Aberto 13 Borracha 19500176417

3M Optima+ Aberto 17 Têxtil 19500176425

3M Optima+ Aberto 17 Borracha 19500176441

3M Optima+ Aberto 22 Têxtil 19500176458

3M Optima+ Aberto 22 
Borracha

19500176466

  

Cinzento

Azul

13
10

17

22

Uniões de PVC perfurado entre os perfi s 
para drenagem

Uniões de aço ente os 
perfi s

10mm/14mm 13mm/17mm 17mm/21mm 22mm/26mm



Nomad™ Optima+ Fino 
Nomad™ Optima+ Fino permite 
combinar as vantagens da sua 
estrutura fi na e robusta de alumínio, 
com uma boa aparência estética, 
sem esquecer que se trata de um 
tapete que não necessita de caixa. É 
simples de manter e de limpar. Ideal 
para renovar as entradas porque não 
necessita de ajustes complexos: na 
maioria dos casos não é necessário 
ajustar, só desenrolar e colocar o 
tapete.

O tapete Nomad™ Optima+ 
Fina  está desenhada com perfi s 
fi nos de alumínio que são colados 
a um suporte PET fechado e 
com preenchimento têxtil 3M™ 
Nomad™ Aqua 85. O tapete pode 
ser colocado na caixa sem rampas 
ou diretamente sobre o solo com 
rampas.

Dados Técnicos

Preto

Azul

 Perfi l extra-fi no - altura total 11 mm

 Ideal para renovações de entradas, 
não necessita de caixa

 Perfi s de alumínio robustos que 
conferem grande resistência a 
impactos

 A tecnologia de fi bra dupla da 3M™ 
proporciona uma elevada retenção 
de sujidade e humidade 

 Fácil de limpar

 À medida

 5 anos de garantiaReferência de Produto
Descrição Referência 3M

3M Optima+ C+ Fino 11 Têxtil 19500176474
  

Colocação Interior

Tráfego (pessoas/dia) >5000

Construção Perfi s de alumínio com 
preenchimento têxtil 
colados a um suporte 
PET fechado

Tipo de fi bra Poliamida 

Construção de fi bra Fibra dupla da 3M

Comprimento de 
preenchimento 
têxtil (entre perfi s de 
alumínio)

29 mm

Padrão Aleatório

Altura Total 11 mm

Altura do perfi l 7,5 mm

Classifi cação fogo Cfl  – s1 para têxtil e 
borracha

  

Estrutura de 
alumínio fl exível 
porém robusta.

Colocação 
na caixa

Colocação direta 
sobre o solo

Cinzento

Castanho

Cores



Para mais informação:

Perfi s para enquadrar 
a caixa
Os tapetes desenhados para uso na 
caixa necessitam que este disponha 
de um marco de alumínio para 
assim proporcionar um alinhamento 
perfeito com os perfi s de alumínio 
do tapete. Os perfi s de medida 
serão fornecidas à medida do 
perímetro da caixa e com os clips 
de encaixe e conectores de esquina 
(sem montar).

Acessórios para 
Nomad Optima+

Réguas de conexão
Recomendadas para instalar entre 
as várias secções do tapete para 
garantir um alinhamento perfeito.

Rampa Optima+ 
Autoadesivo
Para utilização com o Nomad 
Optima+ Fino, esta rampa 
autoadesiva fi xa o tapete ao solo e 
faz com que o tráfego de carrinhos 
ou “trolleys” em supermercado e 
aéroportos seja mais fácil.

Adesivo potente de dupla face para fi xar o 
tapete Nomad™ Optima+ Fina ao solo. 

www.3M.eu/OptimaPlus

Perfi s 3M para enquadramento de 
13 mm Acabamento em alumínio
Perfi s 3M para enquadramento de 
17/23 mm
Acabamento em alumínio

Nota: 
Para o Nomad Optima + 14 utilizar 
perfi s de enquadramento de 13 mm.
Para o Nomad Optima+ 17, 21 e 26 
utilizar perfi s para enquadramento 
de 17/23 mm

Bordo autoadesivo 3M Optima+ 
Alumínio anodizado

Réguas de conexão 3M Optima+ 
Aço galvanizado 
Medidas 817 mm x 100 mm



A 3M consolida a sua posição de líder 
no mercado de produtos para o cuidado 
dos solos graças ao seu contínuo 
espírito inovador. Há mais de 30 anos 
que os nossos cientistas desenvolveram 
o primeiro tapete Nomad em que se 
destacavam os seus revolucionários 
tapetes de vinil entrançados (Terra).
Desde então até aos dias de hoje, esta 
tecnologia inovadora não tem deixado 
de se expandir incorporando a fi bra têxtil 
dupla para o interior (Aqua) e o nosso 
sistema Modular de alta efi cácia e grande 
fl exibilidade.

3M™ Nomad™ Aqua
 Armazena mais sujidade e humidade 
que qualquer outro tapete de entrada 
convencional

 Mantém a entrada com um aspeto 
impecável

 A sua efi cácia baseia-se no sistema 
revolucionário Nomad™ de fi bra têxtil 
dupla

 Flexível e fácil de instalar
 Disponível em uma grande variedade 
de cores e medidas para adapatar-se  a 
qualquer decoração ou tráfego

 Ideal para escritórios, hotéis, 
restaurantes e centros comerciais.

Dê as boas-vindas 
aos seus clientes 
com um produto inovador

Nomad Modular Nomad Aqua

3M™ Nomad™ Terra 
 O tapete Nomad™ Terra é 
especialista em recolher e reter 
sujidade tanto no exterior, na caixa, 
como no interior.

 É ideal para tráfego extremo: 
graças à sua estrutura duradoura 
e aberta, o Nomad™ Terra recolhe 
grande quantidade de sujidade que 
de outro modo, entraria no edifício.

 Para o interior, a construção de 
vinil entrançado com estrutura 
aberta e base Nomad™ Terra 
8150 e o Terra 6050 são ideais 
para recolher, reter e ocultar uma 
grande quantidade de sujidade.

Nomad Terra

Manutenção e Limpeza Profissional
3M Portugal, Lda.
Rua Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Telefone: 21 313 4500 • Fax: 21 3134693
www.3M.pt

Por favor, recicle.
3M 2015. Todos os direitos reservados.

3M™ Nomad™ Modular
 Conceito original de tapetes de 
entrada: oferece uma grande 
fl exibilidade de desenho e um 
excelente rendimento.

 Permite construir um tapete de 
entrada personalizado com grande 
capacidade de reter e ocultar a 
sujidade e a humidade. 

 Desenho original baseado em 
módulos conetáveis entre si e 
combinável: o revestimento em 
vinil 8300 é conetável entre si, 
pode instalar-se dentro da caixa, 
tanto interior como exterior; e o 
revestimento 8900, que combina 
uma parte de vinil para recolher a 
sujidade com uma peça têxtil para 
reter a humidade. Para instalar na 
caixa, no interior.

 Muito versátil: as suas peças 
são facilmente montadas entre 
si obtendo, graças à variedade 
de cores, combinações originais 
que se adequam perfeitamente 
as necessidades de desenho e 
exigências de rendimento do 
cliente.


