
SOLUÇÕES DECORATIVAS EUROCOUSTIC

IMAGINE
OS SEUS TETOS!
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TETOS:
UMA TELA EM BRANCO PARA 
EXPRESSAR TODA A SUA 
CRIATIVIDADE!

Os tetos são muito mais do que apenas um componente da 
estrutura de um edifício. São como uma quinta parede que 
permite transformar um espaço por completo. Para além de 
melhorar o conforto para os seus ocupantes, os tetos podem 
influenciar o ambiente geral ou até mesmo, alterar a perceção 
da dimensão do espaço. Os tetos podem ser utilizados 
para proporcionar uma identidade única em escritórios ou 
restaurantes, setorizar áreas específicas em centros comerciais 
e centros de lazer, proporcionar ambientes relaxantes em 
hospitais ou criar um ambiente propício para a aprendizagem 
nas escolas.

EUROCOLORS

Imagine os
seus tetos
de cores!
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EURODESIGN

Dê um toque
de estilo aos 
seus tetos!

Inspire-se nas duas famílias criativas de soluções decorativas 
para tetos da gama Eurocoustic:

•  EUROCOLORS: uma gama de 40 cores, desde as tonalidades 
clássicas até às mais modernas, que representam um número 
infinito de combinações criativas e uma alternativa elegante 
aos convencionais tetos brancos. Além disso, tem a opção 
de escolher a sua própria tonalidade, com o serviço de cores 
personalizadas: uma verdadeira solução para criar espaços 
únicos e adaptados à identidade do edifício.

•   EURODESIGN: uma variedade de padrões contemporâneos 
e gráficos que refletem o seu próprio caráter distintivo, 
inspirando uma sensação de evasão e atraindo o olhar das 
pessoas.

Com as soluções Eurocoustic poderá libertar todo o poder da 
sua imaginação: escolha entre uma ampla gama de soluções 
seguras e de elevado desempenho para criar os tetos que 
deseja!
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EUROCOLORS

PONTOS FORTES +

Gama de 40 cores

Consistência visual 
entre painéis e perfis

Serviço de cores
personalizadas
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IMAGINE OS SEUS TETOS DE CORES!

Calcaire | D2

Fer | V4
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A tendência de tetos de cores está a 
transformar o design de interiores, seja para 
dar uma identidade específica, como para 
dividir espaços individuais ou identificar 
caminhos de circulação.

Independentemente do tipo de edifício 
(escritórios, escolas, espaços de lazer ou 
recreação, etc.), os tetos de cores podem criar 
uma sensação de um espaço aberto, ou pelo 
contrário, gerar um ambiente acolhedor e 
intimista, em simultâneo com a sua finalidade 
principal, que é promover um ambiente 
ideal para tarefas que exigem concentração, 
criatividade, relaxamento, entre outros.

As cores podem dar vida a um espaço e têm 
um efeito significativo no bem-estar, podendo 
deste modo, exercer uma influência positiva no 
conforto e estado de espírito das pessoas.

Existem inúmeras oportunidades para utilizar 
as cores. Por exemplo, em toda a superfície de 
um teto para consolidar a personalidade de um 
determinado espaço, em tetos em forma de ilha 
para destacar áreas específicas, em pequenos 
espaços para produzir um efeito original, mas 
discreto, ou em forma de orientação para 
indicação de caminhos de circulação.

EUROCOLORS: 
UMA EXPLOSÃO 
DE CORES PARA 
OS SEUS TETOS!

Turquoise | G9

Combinação de diferentes cores

Costumo utilizar cores no 
teto para criar áreas específicas 
no interior do mesmo espaço, 
cada uma delas, com o seu 
próprio ambiente.”

OPINIÃO DE ESPECIALISTA
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•  Sistema completo que combina 
painéis e perfis da mesma cor.

•  Consistência visual entre os 
painéis e os perfis, validado por 
um especialista em cores.

Émeraude | G2

Para proporcionar ao seu teto uma 
imagem renovada ou simplesmente 
libertar a sua imaginação, a Eurocoustic 
desenvolveu uma nova gama de cores 
inspiradas na Terra e no topo do Mundo, 
com os seus variados ambientes, 
paisagens e climas, permitindo-lhe 
transportar os seus tetos para novos 
horizontes, onde o silêncio e a cor 
imperam.

A seleção de cores apresenta uma 
mistura de cores contemporâneas 
e intemporais, quentes e frias, que 
fazem lembrar matérias-primas e 
elementos arquitetónicos. Esta gama de 
cores também apresenta tonalidades 
pastel, saturadas e profundas para um 
complemento elegante das cores neutras. 
Inspire-se na nova gama EuroColors!



98

EUROCOLORS: UMA AMPLA 
GAMA DE TETOS COLORIDOS E 
SILENCIOSOS!

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5 | Metallic effect

Zinc | M6

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Iceberg | P5

Rosée | P6

Glacier | P4

Metálicas Desérticas Glaciares
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A escolha das cores não 
deve ser efetuada de modo 
aleatório, porque é fundamental 
para dar ao espaço o seu «estado 
de espírito». Representam e até 
influenciam a forma como as 
pessoas utilizam o espaço.

OPINIÃO DE ESPECIALISTA

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7

Topaze | G8

Turquoise | G9

Terrestres Geológicas Vulcânicas
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Metálicas
O silêncio branco. Uma diversidade de cores frias e neutras que transmitem 
uma sensação de calma e modernidade, simultaneamente com uma sensação 
de alta tecnologia. Ambientes refinados, contemporâneos e industriais para 
um acabamento discreto e intemporal.

Chrome | M2

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5

Zinc | M6

Metallic effect

Plomb | M4
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Metálicas Desérticas
O silêncio da natureza. Uma variedade de cores quentes e neutras inspiradas 
em espaços abertos e amplos. Cores suaves e sempre elegantes oriundas 
da natureza. Ambientes tranquilos para obter uma sensação de conforto e 
paz de espírito.

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Sable | D5
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Glaciares
O silêncio congelado. Uma gama de cores 
pastel suaves e brilhantes. Uma gama de 
cores delicadas com uma sensação por 
vezes, vintage ou retro, para criar ambientes 
sofisticados e requintados.

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Glacier | P4

Iceberg | P5

Rosée | P6

Eu gosto do 
envolvimento entre as 
cores pastel e as cores 
claras nesta gama. Estas 
cores trazem maior 
energia e frescura.

OPINIÃO DE
ESPECIALISTA

Glacier | P4
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Terrestres
O silêncio da Terra. Uma seleção de cores inspiradas nas tonalidades da 
Terra e especiarias. Ambientes exóticos que evocam imagens de terras e 
vivências longínquas.

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Sienne | T5

Silex | T6
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Geológicas
A força do silêncio. Uma gama de cores brilhantes e cintilantes, energéticas 
e vibrantes. Tonalidades dinâmicas, revigorantes e alegres.

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7 Topaze | G8

Turquoise | G9

Estamos próximos 
de cores primárias, 
tonalidades intemporais 
e dinâmicas que 
seriam ideais para uma 
escola, uma creche ou 
determinados locais nos 
hospitais.

OPINIÃO DE 
ESPECIALISTA

Jade | G4

Ambre | G1
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Vulcânicas
O silêncio da noite. Uma bela gama de tonalidades escuras com um 
toque dramático e teatralizado. Cores escuras e poderosas que criam 
uma sensação de profundidade, melhoram o ambiente e oferecem um 
toque sofisticado ao design interior.

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Lave | V5 Noir | V7
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A nova gama EuroColors permite personalizar e dar vida aos seus 
tetos através da combinação de cores altamente harmoniosas.

EUROCOLORS: JOGUE COM
A HARMONIA DAS CORES!

DIFERENTES FAMÍLIAS DE CORES

Azul acinzentado

Cobre

Cinzento

Amarelo

Cobalt | V3

Cuivre | T2

Ardoise | V1

Ocre | T3

Iceberg | P5

Sienne | T5

Plomb | M4

Soufre | G7

Outremer | T4

Rosée | P6

Terre | D6

Banquise | P1

Aluminium | M1

A MESMA FAMÍLIA DE CORES

Metálicas Desérticas

Craie | D3
Dune | D4

Sable | D5
Plomb | M4

Silver | M5
Metallic effect
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SÍNTESE DA GAMA EUROCOLORS

Disponibilidade da gama EuroColors:

•  Seleção de 40 cores:

-  Painéis Tonga® (canto A) e Tonga® Therm.

-  Perfis Quick-Lock® T15 e T24*.

•  Seleção de 7 cores (Sable, Ocre, Rubis, 
Outremer, Saphir, Chrome e Noir):

-  Painéis Acoustished®.

-  Perfis Quick-Lock® T35*.

*  As cores Craie, Silver e Noir correspondem aos perfis 
standard nas cores Branco, Cinzento e Ultramat Noir.

Especificações técnicas:

   αw = 1.00

   Reação ao fogo: A2-s1, d0

   QAI:  

Para outras informações e especificações 
técnicas, visite www.eurocoustic.pt

Iceberg | P5
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•  Sistema completo que combina painéis e perfis de cor preto.

•  Acabamento mate, antirreflexo (brilho <5%), para reduzir a fadiga visual dos ocupantes.

•  Consistência visual entre os painéis e os perfis para obter um teto totalmente discreto.

•  Sistema ideal para salas de cinema e salas de espetáculos.

Síntese:

•  Painéis Tonga®, Tonga® Therm e Acoustished® na cor Noir | V7

•  Perfis Quick-Lock® T15, T24 e T35 na cor Ultramat Noir.

Noir | V7

PRETO EM
DESTAQUE
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Seja qual for a sua ideia para o design de interiores, as soluções Eurocoustic permitem-lhe 
criar tetos na cor da sua preferência, com o objetivo de:

Criar um design único e 
original

Satisfazer uma identidade 
visual

Garantir uma combinação 
perfeita entre o teto e a 
identidade visual do local

SERVIÇO DE CORES
PERSONALIZADAS: CRIE O
SEU PRÓPRIO TETO NA COR
DA SUA PREFERÊNCIA!

Colores personalizados
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Disponibilidade das cores personalizadas:

•  Painéis Tonga® (Canto A), Tonga® Therm e 
Eurobaffle®. 
Pedido mínimo de 600 m2.

•  Perfis Quick-Lock® T15 e T24 como 
complemento de pedidos de painéis. 
Pedido mínimo equivalente a 600 m2.

•  Possibilidade de personalizar a cor do seu 
teto:

-  Uma gama com mais de 7.000 opções 
inerentes às cartas de cores RAL Classic, 
RAL Design, Pantone®, Sikkens® e NCS®.

-  Reprodução da sua própria tonalidade 

baseada num modelo de pintura ou papel 
(dimensão mínima de 10 x 10 cm).

•  Possibilidade de combinar 
painéis com perfis Quick-
Lock® para uma perfeita 
homogeneidade do teto.

*  Devido aos processos de produção, a cor da amostra do laboratório 
é proposta apenas como orientação e, portanto, não é vinculativa.
As cores personalizadas para os painéis Eurocoustic e perfis 
Quick-Lock® podem variar ligeiramente de um lote de produção 
para outro.

Especificações técnicas:

   αw = 1.00

   Reação ao fogo: A2-s1, d0

   QAI:  

Para outras informações e especificações 
técnicas, visite www.eurocoustic.pt

SÍNTESE DO SERVIÇO DE CORES PERSONALIZADAS:

O QUE É O SERVIÇO DE CORES PERSONALIZADAS?

APOIO E ACONSELHAMENTO AO LONGO DO PROJETO:

Produção
e envio

3

Arquivo da cor 
escolhida durante

5 anos

41

Escolha
da cor

2

Aprovação da 
amostra de cor*
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EURODESIGN

PONTOS FORTES +

6 Opções gráficas

Caráter e estilo

Homogeneidade visual 
entre painéis e perfis
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DÊ UM TOQUE DE ESTILO 
AOS SEUS TETOS!

Cubes Noir | C1

Bayadère Calcaire | B2
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Espaços personalizados com padrões e designs gráficos são a mais recente 
tendência do mercado. Com base nos novos estilos de papel de parede e 
ladrilhos cerâmicos que estão a revolucionar a decoração de paredes e pisos, 
as últimas tendências mostram claramente que os tetos são vistos como uma 
tela em branco para expressar a criatividade individual. Agora poderá adicionar 
padrões, assim como misturas e contrastes para realçar, exibir ou demarcar 
determinadas áreas específicas.

A Eurocoustic desenvolveu novos designs geométricos, poéticos e futuristas, 
cada um deles, disponível em duas versões baseadas nas cores da gama 
EuroColors, proporcionando maior caráter aos projetos de design de interiores.

EURODESIGN: TETOS
PADRONIZADOS PARA
DAR CARÁTER!

Bayadère Aluminium | B1
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Disponibilidade da gama EuroDesign:

•  Painéis Tonga® (canto A). 

-  Painéis Tonga® (canto A).

Especificações técnicas:

   αw = 1.00

   Reação ao fogo: A2-s1, d0

   QAI: 

Para outras informações e especificações 
técnicas, visite www.eurocoustic.pt.

SÍNTESE DA GAMA EURODESIGN

Cubes Zinc | C2
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Cubes Noir | Zinc
Uma viagem pelo universo. Um padrão geométrico com linhas 
repetidas em torno de um cubo desestruturado que faz lembrar o 
céu infinito e as suas constelações, com os seus pontos brilhantes 
sobre um fundo escuro.

Composição do padrão C1

•  Fundo: Noir | V7

•  Padrão: Branco Standard

Perfis recomendados

•  Quick-Lock® na cor Branco

•  Quick-Lock® na cor Ultramat 
Noir

•  Insula® 76A na cor Branco ou 
Ultramat Noir

Cubes Noir | C1

Padrão representado numa escala 
de 1:25.

Composição do padrão C2

•  Fundo: Zinc | M6

•  Padrão: Branco Standard

Perfis recomendados

•  Quick-Lock® na cor Branco

•  Quick-Lock® na cor Zinc

•  Insula® 76A na cor Branco

Cubes Zinc | C2

Padrão representado numa escala 
de 1:25.

Cubes Noir | C1
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Cubes Zinc | C2
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Ombelle Ardoise | Dune
Uma viagem ao exótico. Um padrão poético de estilo japonês 
que provoca uma sensação de ternura e recordações de viagens 
a terras longínquas, com um fundo branco brilhante e padrões 
impressos com contrastes.

Ombelle Ardoise | O1

Composição do padrão O1

•  Fundo: Branco Standard

•  Padrão: Ardoise | V1

Perfis recomendados

• Quick-Lock® na cor Branco

•  Quick-Lock® na cor Ardoise

•  Insula® 76A na cor Branco

Padrão representado numa escala 
de 1:25.

Ombelle Dune | O2

Composição do padrão O2

•  Fundo: Branco Standard

•  Padrão: Dune | D4

Perfis recomendados

•  Quick-Lock® na cor Branco

•  Quick-Lock® na cor Dune

•  Insula® 76A na cor Branco

Padrão representado numa escala 
de 1:25.

Ombelle Ardoise | O1
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Ombelle Dune | O2
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Bayadère Aluminium | Calcaire
Uma viagem ao horizonte. Um padrão alinhado e geométrico 
desconcertantemente simples, onde o ritmo das linhas finas 
proporciona um design em perspetiva e cria um ambiente calmo 
e confortável.

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Aluminium | B1

Composição do padrão B1

•  Fundo: Aluminium | M1
•  Padrão: Branco Standard 

Perfis recomendados

•  Quick-Lock® na cor Branco
•  Quick-Lock® na cor 

Aluminium
•  Insula® 76A na cor Branco

Padrão representado numa escala 
de 1:10.

Bayadère Calcaire | B2

Composição do padrão B2

•  Fundo: Calcaire | D2
•  Padrão: Branco Standard

Perfis recomendados

• Quick-Lock® na cor Branco
•  Quick-Lock® na cor Calcaire
•  Insula® 76A na cor Branco

Padrão representado numa escala 
de 1:10.
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Bayadère Calcaire | B2

As linhas chamam a atenção. 
Elas fazem com que queiras rodar 
o padrão em todas as direções 
para criar vibrações.

OPINIÃO DE ESPECIALISTA



Devido aos processos de reprodução utilizados, as cores reais podem diferir das tonalidades presentes nas cartas de cores 
deste folheto. As cores dos painéis EuroColors e EuroDesign e dos perfis Quick-Lock® EuroColors podem variar ligeiramente 
de um lote de produção para outro.

Este folheto é fornecido apenas para orientação, e a Saint-Gobain Eurocoustic reserva-se o direito de modificar as 
informações aqui contidas a qualquer momento. A Saint-Gobain Eurocoustic não garante que as informações contidas neste 
folheto sejam detalhadas ou isentas de erros materiais. A Saint-Gobain Eurocoustic não se responsabiliza se os produtos 
e sistemas apresentados nesta folheto forem usados e / ou instalados de outra forma que não estejam de acordo com os 
códigos de prática aplicáveis, recomendações técnicas, normas e boas práticas. Os resultados dos relatórios dos ensaios 
de classificação apresentados neste folheto foram obtidos em condições normais de teste aplicáveis. Este folheto contém 
referências a marcas registadas e patentes protegidas por direitos de propriedade industrial.
Cada elemento presente neste folheto (incluindo textos, fotografias, imagens, ilustrações e diagramas) é protegido pela 
lei de propriedade intelectual. Esses elementos são fornecidos apenas para informação. Da mesma forma, os diagramas 
presentes neste folheto não constituem desenhos de trabalho vinculativos. Qualquer reprodução deste folheto, total ou 
parcial, ou de qualquer um dos elementos aqui contidos em qualquer meio de armazenamento é proibida sem autorização 
prévia por escrito da Saint-Gobain Eurocoustic. Este folheto não pode ser reproduzido ou vendido.

Gabelex - Indústria de Tectos Metálicos, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 São Martinho do Campo, Portugal
Tel. +351 252 143 000
Fax. +351 252 143 099
www.gabelex.pt
www.eurocoustic.pt
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