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com design inspirador, materiais sustentáveis, ar mais limpo, 
melhor acústica e sistemas integrados para o conforto do 
ocupante e ambientes mais saudáveis

TECTUM® DesignArt™ – Sistemas para paredes

Pesquisas mostram conexões significantes entre o ambiente e nosso bem estar. Um foco 

mais profundo na qualidade do ambiente nos ajuda a projetar, construir e renovar 

espaços melhores onde as pessoas possam colaborar, se concentrar e se conectarem.

Espaços internos são ecosistemas feitos por uma ampla variedade de elementos 

trabalhando juntos para formar ambientes mais saudáveis para as pessoas.
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Ultima® Health Zone™ sistema de forro

ACOUSTIBUILT® sistema acústico  de forro sem emendas

Sistema de purificação de ar VIDASHIELD UV24™  
com forros de fibra mineraal Armstrong CleanAssure

Sistema de purificação de ar VIDASHIELD UV24™  
com forros de fibra mineraal Armstrong CleanAssure

Armstrong oferece uma ampla gama de soluções e serviços combinando design e 

desempenho que ajudam você a reunir tudo isso em espaços seguros, confortáveis e 

convidativos. Veja o novo e colabore conosco em seu próximo projeto.
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Purifique o ar 
Vidashield UV24™ Sistema de Purificação de Ar

–    Integração perfeita com os forros mais  
populares e sistemas de suspensão 
Armstrong

–   Melhora a qualidade do ar interno

–   A limpeza contínua do ar, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, reduz não só a 
propagação de organismos infecciosos 
pelo ar como também seu depósito nas 
superfícies

–     Incorpora a tecnologia patenteada e 
comprovada VidaShield UV24™

–   A câmara de UV-C interna, fica oculta no 
entreforro, permitindo o uso seguro em 
ambientes ocupados

–     Use em conjunto com o forro Ultima 
HealthZone AirAssure™ para ambientes 
mais saudáveis

–   Neutraliza organismos patógenos na 
primeira passagem de ar

–   Contribui para certificação Well Health 
Safety no quesito de gerenciamento da 
Qualidade do Ar

–   Pode purificar um volume de ar equivalente  
a um espaço de 8 x 10 x 10' (3,00 x 3,00 x 
2,45m) 4 vezes por hora sendo usado  
como um componente no protocol de 
limpeza exigido

–   Increase germicidal efficacy without the 
production of ozone

–   Fácil de instalar e pouca manutenção 

–   Não é necessário nenhum suporte técnico 
para operar o Sistema de Purificação UV-C

–   Circuladores de ar ultra silenciosos

–      Libera o espaço ocupado por unidades 
portáteis de purificação de ar

–   Perfeito para reforma de ambientes  
em uso

–   Garantia de 3 anos no Sistema

Sistema de purificação de ar VIDASHIELD UV24™ com forros Ultima® Health Zone™ e sistema de suspensão Prelude® de 15/16" (24mm)
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CLEANASSURE™

Forros limpáveis, desinfectáveis, sistemas de 
suspensões, bordas e divisórias que ajudam a fazer 
espaços mais saudáveis e limpos.

Agora, com a nova recomendação do CDC para desinfetar e higienizar todos os tipos de 

ambientes, a Armstrong testou os produtos mais populares de fibra mineral e fibra de vidro, 

sistemas de suspensão, bordas e divisórias para oferecer as informações mais atualizadas 

sobre limpeza. Seja passando pano ou com spray, alguns desinfectantes aprovados pela EPA 

podem ser utilizados. Higienize com confiança!

Entre em nosso website para conhecer os produtos CleanAssure™; 
forros, sistemas de suspensão, bordas, divisórias e produtos especiais.
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Foto da capa: 
TECTUM® DesignArt™ – Shapes 

Painéis de parede de conexão direta

Ul® é uma marca comercial da UL LLC; Backlight™ é uma marca registrada do BACKLIGHT srl.
USAI® é uma marca comercial da USAI, LLC; JLC-Tech é uma marca comercial da JLC-Tech, LLC.
VidaShield UV24™ é uma marca comercial da Medical Illumination International, Inc.; todos os outros
marcas comerciais aqui utilizadas são propriedade da AWI Licensing LLC e/ou suas afiliadas.
© 2022 AWI Licensing LLC 

Através de nosso 

portfolio, uma 

diversidade de 

soluções nos ajuda  

a criar um senso de 

bem estar e confiança 

para aqueles que 

retornarão aos 

escritórios, escolas, 

hospitais e outros 

espações comerciais. 

Avise-nos como 

podemos te ajudar.

Um ambiente saudável  
contribui para o bem estar  
das pessoas
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