


VANTAGENS

Tectos MUTE
A escolha acertada.

Já lhe aconteceu...

Querer relaxar um pouco, sair para 
jantar e encontrar o restaurante 
demasiado barulhento para desfrutar 
da sua refeição? Quantas vezes não 
consegue ouvir o seu próprio 
pensamento no escritório onde 
trabalha? 

Todos nós gostaríamos de 
frequentar espaços onde o barulho não 
se intrometa na nossa conversa. 

Por muito que exista um esforço 
nesse sentido, às vezes não é 
suficiente. 

O ruído é um dos principais fatores 
de stress e é cada vez mais importante 
uma preocupação neste sentido.

Nós temos a solução…

Os nossos Tectos Acústicos Mute 

fazem a diferença! 

Com o objetivo de absorver o som, 

os tectos Mute tornam o espaço em 

que está muito mais confortável. A 

comunicação torna-se mais clara e, por 

consequência, mais audível. 

Após a instalação, rapidamente 

notará que reduz significativamente o 

tempo de reverberação, evitando o 

chamado "efeito de cocktail" - aquela 

sensação  de que todos tem de falar 

cada vez mais alto para se ouvirem uns 

aos outros. 

Os Tectos Acústicos Mute…

Devem ser a sua opção porque 

são flexíveis e podem ser colados ou 

aparafusados a um teto já existente 

ou ainda a um esqueleto de aço. 

Temos uma vasta gama de cores 

e texturas que permitem uma 

personalização a seu gosto. O nosso 

produto é 100% ecológico e amigo do 

ambiente. 

Não importa o tamanho ou o 

local onde quer ver a acústica 

melhorada, os Tectos Acústicos Mute 

são versáteis e facilmente instalados 

em qualquer cenário.

Aplicação Rápida Acústica Excelente Design Flexível Preço Imbatível

Exigem muito menos 

procedimentos do que os 

nossos concorrentes.

Isto economiza tanto o 

nosso como o seu valioso 

tempo. 

Os Tectos Mute 

obtiveram uma classificação 

de 0.95 o que faz deles 

Classe A em absorção.

É o controlo acústico 

mais eficaz.

Podem ser instalados 

em todas as superfícies e na 

cor desejada.

Temos 3 texturas 

diferentes para as várias 

opções decorativas. 

Os Tectos Mute são 

extremamente económicos e 

por isso têm um excelente  

custo/benefício.

Apenas mais um motivo 

para o escolher.

TEXTURAS

* Poderá escolher instalar MUTE com opção de caixa de ar

Superfície muito 
elegante tanto na 
estrutura como na 
cor, um branco puro, 
apelidado de design 
escandinavo.

Aspecto rústico, 
adequado a tectos 
mais altos. 
Ou se quiser uma 
expressão visual 
mais antiquada.

Esta superfície é lisa 
e sedosa, a mais 
suave do mundo! 
Aqui a energia e a  
aparência são mais  
importantes que  o 
preço.

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO


