


GRANDES MARCAS 
COM MAIS BRILHO. 

A Tensoflex está há mais de 15 anos no mercado e é a 

principal empresa Brasileira em soluções de telas tensionadas 

para interiores. Já são 5 mil projetos instalados em clientes 

como grandes marcas nacionais, internacionais e tradicionais 

de arquitetura, design e iluminação.

 

Com diferentes aplicações, evoluindo constantemente e 

buscando a inovação, a Tensoflex oferece as mais modernas 

tecnologias para arquitetura de interiores, iluminação, design, 

acústica e comunicação visual.

 

Comprometida com o alto padrão de qualidade, o rígido rigor 

nos prazos e a excelência, a Tensoflex mostra que cada projeto é 

mais que um trabalho: é a filosofia da empresa materializada em 

soluções. 

Tornando Projetos Possíveis

A Tensoflex se adapta ao seu projeto, oferecendo a solução mais adequada.



ARQUITETURA E 
ILUMINAÇÃO



DESENVOLVEMOS PROJETOS 

JUNTO AOS MAIS DESTACADOS 

ARQUITETOS, LIGHTING 

DESIGNERS E PROFISSIONAIS QUE 

BUSCAM DIFERENCIAÇÃO, 

QUALIDADE E PONTUALIDADE.

• Translúcida      

• Laqueada

• Fosca

• Metalizada

Iluminação

} Arquitetura

VERSATILIDADE:  as telas tensionadas permitem uma variedade de formas para atender 

às demandas do mercado, sendo aplicadas em shoppings, redes de varejo, residências, 

edifícios corporativos, entre outros.

Tornando Projetos Possíveis



ACÚSTICA



DIVISÃO ESPECIALIDADE EM ACÚSTICA: as opções para soluções em absorção 

acústica são variadas e podem ser aplicadas em ambientes corporativos, lojas, hospitais, 

teatros, cinemas, restaurantes e casas de espetáculos nas seguintes opções:

Ÿ Tecidos, perfis e acessórios especiais
Ÿ Revestimento de paredes
Ÿ Revestimento de forros
Ÿ Instalações tridimensionais
Ÿ Nuvens acústicas

Tornando Projetos Possíveis





Um backlight de fácil instalação desenvolvido

especialmente para o mercado de comunicação visual.

A solução perfeita para um resultado sofisticado.



TENSOFLEX LIGHTBOX

SOLUÇÃO COMPLETA: para projetos em que o cliente precise adquirir toda a 

estrutura e iluminação para encaixe da tela impressa.

Ÿ Painel montado com perfis estruturais de alumínio BL 90 mm de profundidade

Ÿ Iluminação a partir de réguas de PowerLED, instaladas nas laterais do painel

Ÿ Tela impressa em alta resolução no sistema removível, de fácil encaixe e troca



TENSOFLEX LIGHTBOX

IMPRESSÃO 

EM GRANDES 

FORMATOS.

SOLUÇÃO PARCIAL: para projetos em que o cliente construa o nicho de iluminação em gesso 
acartonado ou marcenaria, dispensando a necessidade de criar a estrutura a partir perfis de 
alumínio.

Ÿ Resultado faceado à parede

Ÿ Perfis especiais TF 30 mm  para instalação no nicho de iluminação

Ÿ Flexibilidade para escolha dos componentes de iluminação: fluorescente ou fitas de LED



TOTENS / DISPLAYS
PAINEIS AUTOPORTANTES
• Perfis 120 mm de profundidade que permitem a criação de estrutura 

com duas faces, dando mais visibilidade da campanha ao público alvo

• Mobilidade

• Base metálica para sustentação 

• Para projetos com ou sem iluminação



Toda sofisticação dos projetos com telas tensionadas agora com 
uma solução inovadora.



As telas impressas da Tensoflex possuem exclusivo sistema removível. 

Agora, suas campanhas ganham muito mais agilidade.

• Instalação manual, sem necessidade de ferramentas e equipe especializada

• A troca de telas pode ser facilmente realizada pelo próprio cliente.

SISTEMA REMOVÍVEL TENSOFLEX



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Para remoção da tela, basta puxar a etiqueta e ir 

desencaixando do perfil. 

Para a limpeza da tela, recomendamos utilização de 

água fria e sabão neutro em movimentos circulares 

e delicados. O sabão deve ser totalmente removido 

após o processo e a secagem deve ser à sombra.

Tornando Projetos Possíveis



.com.br

Matriz - Rio de Janeiro 
(21) 3822-2189 | 3822-1671

Filial - São Paulo
(11) 3392-5378
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