


A Tensoflex é a principal empresa brasileira em soluções 
de arquitetura com telas tensionadas. Com mais de 20 
anos de mercado e atuação em todo país, a Tensoflex 
desenvolve projetos junto aos mais destacados 
arquitetos, lighting designers e profissionais que buscam 
diferenciação qualidade e pontualidade.

Através de contatos permanentes com os principais 
fornecedores de materiais de iluminação, a Tensoflex 
oferece soluções completas em LEDs , assegurando
total flexibilidade de execução. 

 

,

Com fábrica no Rio de Janeiro, escritórios em São Paulo e 
Miami, além de Revendedores em diversas capitais e 
cidades do Brasil, a Tensoflex coloca sua equipe técnica e 
comercial à disposição de especificadores, construtores e 
clientes finais, sempre buscando o mais alto padrão de 
atendimento.



DIMENSÕES DE TELAS

PESO DE TELAS

ENCAIXE DE TELAS

TRANSMITÂNCIA DE TELAS

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE NICHOS

IMPRESSÃO SOBRE TELAS

CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO

PERFIS DISPONÍVEIS

Largura máxima sem emendas
Translúcida - 5,00m
Colorida - 2,0m

Comprimento máximo
Ilimitado 

200 g/m²

Sistema Fixo: requer equipe especializada para retirada e 
recolocação. Indicado para telas coloridas ou de grandes 
dimensões.

Sistema Removível: dispensa equipe especializada.
Indicado para telas translúcidas de área máxima de aprox. 6m²

Translúcida 70 %

Projetos de Iluminação
LEDs em backlight - 12 cm                                                                     
LEDs perimetrais - 6 cm                                                                       

Arquivo de imagem com mínimo de 300 dpi,
em tamanho real de impressão.

Estados Unidos - Class I
Alemanha - B1
França - M1

Laudos disponíveis.

Altura:
3 cm
9 cm
12 cm
18 cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



ILUMINAÇÃO

 A Tensoflex oferece uma série de soluções para projetos de iluminação, do 
simples fechamento de nichos, ao desenvolvimento de luminárias exclusivas, com 
as melhores e mais modernas opções em Leds e lâmpadas convencionais.
 As telas translúcidas Tensoflex se caracterizam por excelente difusão de luz, 
amplas dimensões sem emendas ou divisões e possibilidade de montagem de 
formas orgânicas e peças tridimensionais, em forros ou painéis verticais.

GRUPO VICTOR MALZONI
SÃO PAULO - SP



SHOPPING JK IGUATEMI
SÃO PAULO - SP

KIA LEBLON
RIO DE JANEIRO - RJ

MERCEDES - OSCAR FREIRE
SÃO PAULO - SP

 A evolução dos perfis de fixação e do Sistema 
Removível garantem ao cliente e usuário das telas 
translúcidas Tensoflex de até 10m² a possibilidade 
de realizar de maneira autônoma a manutenção dos 
elementos de iluminação, de forma simples e 
prática, sem recorrer à empresa ou ao Revendedor.  

ILUMINAÇÃO



ARQUITETURA DE INTERIORES

 Aliando praticidade, simplicidade e limpeza na instalação, as 
telas tensionadas Tensoflex substituem com vantagens 
materiais tradicionais como gesso, forros modulares e lambris.

 Dispondo de várias cores, em acabamento fosco, laqueado 
e metalizado, as telas tensionadas permitem grande liberdade 
de criação, formas tridimensionais e total integração com 
acessórios de iluminação, ar condicionado, sprinklers e 
detectores de fumaça.

 Fabricados a partir de matérias-primas sustentáveis, dentro 
de rigorosos processos industriais, os filmes plásticos utilizados 
pela Tensoflex são certificados por laudos nacionais e 
internacionais de incêndio, com 10 anos de garantia. 

ACADEMIA A! BODYTECH
RIO DE JANEIRO - RJ

BINGO SCALAMARE
RIO DE JANEIRO - RJ



PRATA E ARTE
CURITIBA - PR

ARQUITETURA DE INTERIORES

RESIDÊNCIA
RIO DE JANEIRO - RJ

PATOS SHOPPING
PATOS - PB

RESERVA NOVA AMÉRICA
RIO DE JANEIRO - RJ



GEOKLOCK
SÃO PAULO - SP

ESCRITÓRIO COCA-COLA
RIO DE JANEIRO - RJ

SHOPPING JK IGUATEMI
SÃO PAULO - SP

COMUNICAÇÃO VISUAL

 Dispondo de várias opções de perfis e 
componentes de iluminação, a linha de Comunicação 
Visual da Tensoflex permite ao cliente montar seus 
próprios nichos de parede ou teto, adquirindo 
somente as telas ou soluções completas com painéis 
estruturados, LEDs e telas impressas.



QUIOSQUE PESQUEIRINHO
RIO DE JANEIRO - RJ

LOJA SAMSONITE
RIO DE JANEIRO - RJ

COMUNICAÇÃO VISUAL

 Com impressão em alta resolução, prático 
sistema de encaixe e prazos de entrega ágeis, as 
telas impressas Tensoflex constituem excelente 
ferramenta de comunicação para lojas, shopping 
centers, ambientes corporativos, quiosques, 
entre outros.

LOJA ATEEN
SÃO PAULO - SP



 A aplicação de pequenos furos, de diâmetro e espaçamento específicos, 
acrescenta propriedades de absorção acústica as telas Tensoflex, representando 
importante recurso para a melhoria do conforto do ambiente. A inserção de placas 
de lã de PET ou lã mineral no conjunto potencializa a capacidade de correção 
acústica, ampliando as vantagens estéticas e funcionais das telas tensionadas.

ACÚSTICA SHOPPING MORUMBI
SÃO PAULO - SP



LOUNGE STAR ALLIANCE
GUARULHOS - SP

SUPERMERCADO CARREFOUR
SÃO PAULO - SP

LUMINÁRIAS

 Combinando conhecimento técnico e experiência 
no manuseio de perfis metálicos e elementos de 
iluminação, a Tensoflex oferece uma gama inovadora 
de luminárias de design, destinadas a diferentes 
aplicações. Em dimensões e formatos desenvolvidos 
com o cliente, as luminárias são padronizados ou 
personalizadas e atendem aos mais altos padrões de 
acabamento e funcionalidade.



REVENDEDORES NAS PRINCIPAIS CAPITAIS E CIDADES DO BRASIL

FIQUE CONECTADO COM A TENSOFLEX
@tensoflexbrasil

          
RIO DE JANEIRO - Matriz
       (21) 3822 1671 | 3822 2189   (11) 3645 1644 | 3392 5378

SÃO PAULO - Escritório

www.tensoflex.com.br


