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8 LUGAR CERTO

Antes restritas a projetos comerciais, a versatilidade das telas tensionadas ganha espaço
nomercado de iluminação residencial e o universo da decoração tem nova opção de design

LILIANMONTEIRO

Projetosde iluminaçãoexigemcriatividade, inovação,
sofisticação e aconchego semdeixar de valorizar e com-
plementar o design de interiores de cada ambiente. An-
tes restritas a projetos comerciais, a versatilidade das te-
las tensionadasagora invademomercadode iluminação
residencial. O arquiteto Bruno Vianna explica que elas
são indicadas “quando sequer criar umprojeto lumino-
técnico diferenciado. Elas se encaixam em todos os am-
bientes, porém – apesar de ter uma característica deco-
rativa–éumapeçade iluminaçãodifusa, ouseja, produz
no ambiente uma iluminação geral e não uma ilumina-
ção focada. Portanto, caso a pessoa queira dar destaque
a um quadro ou obra de arte, por exemplo, ela terá que
usar uma iluminação complementar focada”.

Bruno Vianna conta que a tela pode ter diferentes
formatos, desde uma estrutura plana até um cilindro,
dimensão 3D, pirâmide. “O design que essa tela pode
ter é superversátil. A escolha desse formato vai depen-
der doprojeto. Essas telas podem,por exemplo, ser usa-
das tanto integradas à arquitetura quantopode ser usa-
da como desenho de uma grande luminária.”

O arquiteto diz que as telas tensionadas são feitas de
poliéster superesticado e presa numa estrutura metáli-
ca. Por isso, ali dentro, não entra insetos e a poeira é
pouquíssima. A únicamanutenção que deve ser dada é
com relação a uma lâmpada, que pode queimar, ou al-
gum problema no fio. Nesses casos, é preciso chamar
uma empresa especializada para dar suporte.

Por ser uma tela feita de tecido, superesticado, Bru-
no Vianna enfatiza que é preciso ter cuidado de não
encostar um material pontiagudo e não deixá-la em
contato direto com elementos que propaga chama. “É
interessante dizer que, antes do LED, esse recurso lu-
minotécnico era usado apenas com lâmpada fluores-
cente tubular, que não esquenta. Hoje, com LED, que
esquenta muito menos, as telas são usadas em con-
junto com essas lâmpadas.”

Bruno Vianna ressalta que as telas tensionadas não
permitemapassagemdeágua,poeiraesujeira,oqueevi-
ta que esses elementos entrem em contato com lâmpa-
dase fios. “Oque,portanto, fazcomqueelapossaserusa-
daembanheiros, lavabosetc.Apesardeser feitadetecido,
somente se o fogo estivermuito próximo é que se torna
algoperigoso.Oquenãoocorre,porexemplo,numacoz-
inha. E mesmo se, por algummotivo, o fogo entrar em
contato, a tela temum sistema antichamas que faz com
que a chamanão se propague. Por tudo isso, as telas ten-
sionadas são um recurso seguro e podem ser usadas em
todos os ambientes da casa.”

O arquiteto conta que as telas tensionadas não têm
medidasdefinidas, jáquevaidependerdoprojeto. Épos-
sível fazer um teto inteiro com ela ou, às vezes, um pe-
queno detalhe na parede. “A versatilidade dessemateri-
al é incrível”, diz.

ACRÍLICOQuantoàsvantagensdecorativas,BrunoVianna
destacaqueatelatensionadaéumrecursolevequelembra
acrílico,masémuitomaissuaveepodeterdiversosforma-
tos ajudando na composição dos ambientes. “É também,
emvezdospainéisegesso,umelementoqueproduzmui-
tomenosentulhoesujeira. E sua instalaçãoébemrápida.”

Pensandoemdecoraçãoebeleza, as telas contribuem
comaestéticaepodemfazer adiferençaemumprojeto.
Basta ser criativo. “A contribuição é alta, principalmente
por poder criar formas e volumes em grandes superfí-
cies.Assim, a iluminaçãose tornamaisumelementode-
corativo no ambiente.”

Emtemposde crise, BrunoViannadizqueas telas es-
tão mais acessíveis, mas é um recurso um pouco caro.
“Não existe um preço por metro quadrado. Alguns ele-
mentos (se a tela será curva ou reta, se exigirá um traba-
lhodeserralheria, que tipode iluminaçãoseráusada)po-
dem impactar nesse valor. O preço variamuito de acor-
do comoprojeto que será executado.”

O arquiteto assegura que as telas tensionadas são fá-
ceis de encontrar. “A marca Tensoflex, que é a mais co-
nhecida, existe há muito tempo nomercado. São mais
de15anos, portanto, casoumclientequeirausar esse re-
curso emcasa será possível encontrá-lo com facilidade.”
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As telas
tensionadas
criadas pela
Tensoflex para
tetos e soluções
de interiores
agregam
propriedades
físicas e estéticas
que conferem
novas
possibilidades e
aplicações nos
segmentos de
iluminação,
decoração,
acústica e
comunicação
visual

❚❚ POR QUE INVESTIR?

1) São recicláveis e fáceis
de limpar

2) É uma solução moderna,sofisticada, funcional e
tecnológica para qualquer
espaço

3) Escolha que renova oambiente dando outra
dimensão, qualidade e
aparência

4) Sua aplicação é feita em tetos
(forros) e paredes em
formatos orgânicos, com
efeito 3D ou planos e na
elaboração de luminárias dos
mais diversos tipos e formatos

5) Podem ser usadas em áreas
internas e externas, como
piscinas aquecidas cobertas

6) A maleabilidade e ascaracterísticas de difusão da
luz, que imita um forro
iluminado, faz esse material
substituir o gesso
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