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SELECIONE SEU SISTEMA DE SUSPENSÃO E CORES DAS BORDAS   
Devido às limitações de impressão, a cor pode variar do produto real.

Sistemas de suspensão / Cores da borda Axiom®

White
(WH)

Qualquer cor
Disponível 

Tech Black 
(BL)

Gun Metal
Grey (MY)

Silver Grey
(SG)

NUVENS ACÚSTICAS DESIGNFLEX PARA FORMATIONS – OPÇÕES DE PAINEL DE FORRO    
Apenas painéis de fibra mineral e fibra de vidro tegular de 15mm – sem opções em metal ou madeira disponíveis

Painéis DesignFlex® Shapes

Calla®  
Shapes para  
  DesignFlex®

Lyra® PB  
Shapes para  
  DesignFlex®

Optima®  
Shapes para  
  DesignFlex®

Ultima®  
Shapes para  
  DesignFlex®

Lyra® PB 
Square 
Tegular

 Optima® 
Square 
Tegular

 Calla®  
Square 
Tegular

 Ultima® 
Beveled 
Tegular

Painéis quadrados e retangulares DesignFlex®

White 
(WH)

Calla® e Lyra®

Qualquer cor
Disponível 

White 
(WH)

Optima® e Ultima®

DESIGNFLEX® para FORMATIONS™

Kits de Nuvens Acústicas

  Nuvem acústica DesignFlex® para Formations™

Fácil de especificar e instalar com componentes já cortados na medida, com grande variedade de formas e cores. Faz parte do nosso portfólio Sustain®.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

•   As opções do DesignFlex® para 
Formations™ incluem formas, tamanhos 
e cores em 9 kits de nuvem padrão

•  Os painéis, sistemas de suspensão 
e trim Formations fazem parte do 
portfólio Sustain® e atendem às normas 
de sustentabilidade mais rigorosas atuais 

•   Parte da linha CleanAssure™ – que inclui 
painéis, sistemas de suspensão e acabamentos 
desinfectáveis. Limpeza com desinfetantes 
específicos aprovada pelo CDC (consulte em 
armstrongceilings.com/cleaning)

•   Os kits de instalação do DesignFlex 
para Formation incluem:

 -   Instalação de sistemas de suspensão\ 
Suprafine® de 15mm 

 -   Axiom® Vector já cortado na medida 
para dar um melhor acabamento nas 
bordas

 -  Cabo aéreo, para fixação à estrutura
 -  Emendas Axiom e conectores em perfil T

•   Os painéis para as nuvens devem ser 
pedidos separadamente

 -   Todas as nuvens possuem painéis de 
tamanho completo, sem necessidade 
de corte na obra

 -   Opções de painéis nos formatos 
Quadrado/Retangular disponíveis 
nos populares Calla®, Lyra®, Ultima®

e Optima®

•  Opções de iluminação personalizadas 
disponíveis em nossos parceiros 
DesignFlex. Para saber mais, acesse 
armstrongceilings.com/partners

•  Para instalações sísmicas, consulte 
as instruções de instalação das 
nuvens acústicas DesignFlex para 
Formations. Para saber mais, acesse 
armstrongceilings.com/designflex.

Suprafine® XM para DesignFlex® 
Shapes Sistema de suspensão 
de 15 mm

Sistema de suspensão Suprafine® 
de 15 mm

SISTEMAS DE SUSPENSÃO – INCLUÍDOS NOS KITS

 
Borda Axiom Vector (invertido) 
para Formations 
(painéis lay-in e tegulares)

Alturas de 10 e 15cm

PERFIL E ALTURA DA BORDA AXIOM®

Opção de perfil da borda Axiom

Due to suspension system layouts, DesignFlex® for Formations™ clouds will have  
aircraft cable hanger locations at or near the Axiom® perimeter edge of the cloud.

Painel tegular com Axiom invertido
para Formations Vector®

(disponível nas alturas de 10 e 15 cm)

Arquivos CAD/Revit:  
armstrongceilings.com/cadrevit:



Geometrix™ e Axis são empresas da Axis Lighting; Price® é uma marca registrada da Price Industries Limited;  
JLC é uma marcaregistrada da JLC Tech LCC; LEED® é uma marca registrada do Conselho de Construção  
Verde dos EUA; WELL™ e Well Building Standard são marcas comerciais do International WELL Building  
Institute; todos os nomes de produtos são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço  
de seus respectivos proprietários; todas as outras marcas usadas neste documento são de propriedade da  
AWI Licensing LLC e/ou seus afiliados.   © 2022 AWI Licensing LLC
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DESIGNFLEX® para FORMATIONS™

Kits de Nuvens

5 SELEÇÃO DE PAINÉIS, CORES E KITS

COMO ESPECIFICAR

  Acessórios de iluminação JLC Tech 
   Acessórios de iluminação Axis

 -  Os acessórios de iluminação NÃO podem 
ser instalados em áreas que toquem a borda 
perimetral Axiom

 - Os acessórios de iluminação JLC TECH só podem  
  substituir perfis secundários, NÃO os principais
 -  Especifique os acessórios de iluminação 

compatíveis com o perfil Suprafine de 15 mm

A seguir, é mostrado um exemplo de layout onde as luzes podem ser colocadas dentro de uma nuvem do DesignFlex® for Formations™.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ILUMINAÇÃO

SISTEMAS DE SUSPENSÃO EMPRESAS PARCEIRAS  Para obter mais informações sobre as empresas parceiras, visite armstrongceilings.com/partners

9/16" 
(15mm)

Suprafine
3

 Suprafine® XM  
para Shapes

Compatível com:
Aparelhos de iluminação
Axis Geometrix™ Lighting
e JLC Tech.

Os painéis de preenchimento personalizados para luminárias aplicáveis 
estão disponíveis. Adicione L I N F ao final de qualquer número de item 
do painel Shape para fazer o pedido. Os preenchimentos para 
difusores de metal são disponibilizados pelo fabricante do difusor.

Com base no tamanho e na forma da nuvem 
que você escolher, é necessário especificar 
e ordenar:  
1)  o número do item do kit de suspensão 

e acabamento 
2)  o tipo de painel e os números de itens para 

a nuvem associada selecionada 

As nuvens DesignFlex® para Formations™ 
apresentam o sistema de suspensão 
Suprafine® de 15 mm e a sua escolha da 
borda Axiom® Vector® de 10 ou 15 cm de 
altura invertida. 

EXEMPLO:

 

 

Encomende também os painéis Calla®  
Shapes – item 100106
◆  Se especificar uma cor diferente de White, 

lembre-se de adicionar o sufixo da cor no 
final do número do item do Kit de Suspensão.

DF1208  S4      SP16    _ _
Tamanho
da nuvem de 
12 x 8 pol.

Suprafine 
com Borda 
Axiom 
Vector de 
4 pol. de 
altura

Sufixo de 
cor◆

Padrão
Shapes
16

 
 
 
Padrão
DesignFlex para
Formations

 
 
 
Tamanho
nominal da
nuvem

 
 
 
Item nº ◆ 
(Borda Axiom® e Sistema 
de suspensão)

 
 
 
Painéis 
Ultima®  
Shapes 

 
 
 
Painéis 
Optima® PB 
Shapes 

 
 
 
Painéis 
Calla®  
Shapes 

 
 
 
Painéis  
Lyra® PB 
Shapes 

Números de item com quantidades necessárias de embalagens
SH-FC-5 8' x 8'

(2,4 x 2,4m)
DF0808S4SP05 _ _ 
DF0808S6SP05 _ _

Items 100301*,
100313, 100314
(embalagem – 1)

Items 100201*,
100215, 100216
(embalagem – 1)

Items 100101*,
100114, 100115
(embalagem – 1)

Items 100002*,
100016, 100017
(embalagem – 1)

SH-FC-37 8' x 20'
(2,4 x 6,2m)

DF0820S4SP37 _ _
DF0820S6SP37 _ _    

– Item 100208
(embalagems – 2)

Item 100108
(embalagems – 4)

Item 100009
(embalagems – 2)

SH-FC-16 12' x 8'
(3,7 x 2,4m)

DF1208S4SP16 _ _
DF1208S6SP16 _ _

Item 100306*
(embalagems – 2)

Item 100206*
(embalagem – 1)

Item 100106*
(embalagems – 2)

Item 100007*
(embalagem – 1)

SH-FC-38 12' x 12'
(3,7 x 3,7m)

DF1212S4SP38 _ _
DF1212S6SP38 _ _

Item 100301
(embalagems – 3)

Item 100313
(embalagem – 1) 
Item 100314*

(embalagem – 1)

Item 100201
(embalagems – 3)

Item 100215
(embalagem – 1) 
Item 100216*

(embalagem – 1)

Item 100101
(embalagems – 3)

Item 100114
(embalagem – 1) 
Item 100115*

(embalagem – 1)

Item 100002
(embalagems – 3)

Item 100016
(embalagem – 1) 
Item 100017*

(embalagem – 1)

SH-FC-18 12' x 16'
(3,7 x 4,9m)

DF1216S4SP18 _ _
DF1216S6SP18 _ _

– Item 100202*
(embalagems – 4)

Item 100102*
(embalagems – 4)

Item 100003*
(embalagems – 4)

SH-FC-8 16' x 12'
(4,9 x 3,7m)

DF1612S4SP08 _ _
DF1612S6SP08 _ _

– Item 100202
(embalagems – 2)

Items 100217,
100218

(embalagem – 1)

– Item 100003
(embalagems – 2)

Items 100018,
100019

(embalagem – 1)

SH-FC-17 16' x 12'
(4,9m x 3,7m)

DF1612S4SP17 _ _
DF1612S6SP17 _ _ 

– Item 100208*
(embalagems – 2)

Item 100108*
(embalagems – 4)

Item 100009*
(embalagems – 2)

Quadrados e Retângulos Números de item com quantidades necessárias de embalagens
SR-FC-6 16' x 8' 

(4,9m x 2,4m)
DF1608S4RP06 _ _ 
DF1608S6RP06 _ _

– Items 3256PB, 
3251PB, 3257PB   
(embalagem – 1)

–  Items 8356PB, 
8361PB, 8357PB
(embalagem – 1)

SR-FC-1 12' x 12' 
(3,7m x 3,7m)

DF1212S4RP01 _ _
DF1212S6RP01 _ _    

Items 1912,  
1915 

(embalagems – 2)

Item 3251PB   
(embalagems – 2)

Item 3257PB   
(embalagem – 1)

 Item 2824*,  
2825  

(embalagems – 2)

Item 8361PB    
(embalagems – 2)

Item 8357PB   
(embalagem – 1)

As embalagens necessárias não incluem painéis extras ou de estoque e são apenas para uma única cor. Para várias cores, faça o pedido com as quantidades
de embalagens completas.

SELEÇÃO DO KIT SELEÇÃO DO PAINEL
Shapes
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