Soluções em
TELA TENSIONADA
com o objetivo de
flexibilizar e
personalizar as
formas geométricas
dos projetos.

O QUE É
A Tela Tensionada
consiste em um

polímero com memória
molecular, que
flexibiliza as formas
geométricas dos
projetos. Os
componentes que
fazem parte de uma
Tela Tensionada são: o
acabamento perimetral
de uma tela tensionada,
chamada de «arpão composto por PVC
semirrígido» que serve
para fixação de tela
nos sistemas de perfis
de alumínio e
exclusivos sistemas

especiais.
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EFICIÊNCIA
Simples e Fácil
Este produto precisa apenas de algumas horas para sua instalação, não requer recobrimentos
nem pinturas e se pode limpar com facilidade caso for necessário.
Resistente
Os sistemas de tela tensionada absorvem o choque e o movimento sem rachar. Eles podem segurar
uma grande quantidade de água em caso de vazamentos e protegerá o espaço abaixo do mesmo.
Flexível
Graças a flexibilidade de nossos produtos, as telas tensionadas podem ser instaladas ou removidas de
forma muito fácil e rápida, incluindo curvas, ondas e formas 3D.
Seguro
As tela tensionada possuem classificação EUROCLASSE B, s2, d0 e superaram os testes de resistência
a fogo mais exigentes em todos os países. Portanto, são considerados não tóxicos em caso de
incêndio.

Ecológico
Nosso produto é 100% reciclável. A fabricação requer muito menos energia e produz muito
menos resíduos que nenhum outro sistema de telas do mercado.

Garantia
Sua tela tensionada dispõe de uma companhia única que certifica sua origem e rastreabilidade
e possui 10 anos de garantia contra rupturas ou avarias.
*Não garantimos rasgos
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VARIEDADES
NEW CLASSIC
TELA FOSCA

A linha clássica é composta por 120 opções cores, texturas e efeitos, permitindo que o ambiente seja
renovado na sua totalidade, dimensão, qualidade e aparência.

NEWGRAPHIC
TELA IMPRESSA

Este é o melhor em design personalizado. Qualquer uma das membranas pode ser impresso digitalmente
com um gráfico de sua escolha para fazer sua parede ou teto parecer uma fotografia, uma pintura, uma
tela.

BIOPRUF
TELA ANTIBACTERIANA

Este poderoso antigerme, antifungo, antibacteriano, possui um processo de auto desodorização, o qual
é incorporado na massa da membrana; o Biopruf permanecerá portanto ativo durante a vida útil da
membrana e é ideal para qualquer assistência médica ou ambientes químicos.

NEWACOUSTIC
TELA ACÚSTICA

Esta linha oferece uma variedade de micro perfurações que pode ser feito em qualquer uma das
membranas para fornecer uma absorção de som excepcional para o conforto acústico óptimo além da
capacidade de poder ser adaptado para alcançar absorções direcionadas em frequências específicas.

NEWLIGHT
FORRO LUMINOSO

É composta por membranas translúcidas em várias cores e transparências que podem ser iluminadas
por qualquer fonte de luz de sua escolha. Combinando várias membranas e usando diferentes fontes de
luz é permitida soluções de iluminação ilimitadas. A capacidade de difusão dessas membranas é
incomparável com o de qualquer outro produto.

NEWLINE
TELA PERFURADA

Esta linha perfurada pode ser usada para fins estéticos, acústicos ou de transferência de ar. Os vários
padrões de perfuração podem ser aplicado ao tipo de membranas indicado.
*Consulte padrões

MIR.O.DAL
PAINEL TENSIONADO

O painel tensionado é composto por uma moldura de alumínio coberto com uma membrana que está
disponível em várias cores e acabamentos. O painel pode ser instalado usando uma variedade de
sistemas de suspensão.
*Dimensões sob consulta

*Material de Iluminação: Barras de Led, perfis de LED lâmpadas tuboled.
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ACÚSTICA

+ 200 CORES

MICRO PERFURADOS

+ 007 CORES
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FORROS TENSIONADOS

IMPRESSOS

+ 054 CORES

+ SEU DESENHO

BIOPRUF

antibacteriano e fungicida

+ 012 CORES

O GRUPO MS GOMES tem
como principal objetivo levar
aos seus clientes as melhores
soluções integradas que
otimizam, de forma
eficiente, os processos
corporativos, com a utilização
customizada das tecnologias
da informação e
comunicação, ambientais,
iluminação, engenharia e
projetos
integrados.

