Cortina acústica reduz 60% dos ruídos
do trânsito.
R$ 1,00
Aplicação: Janelas, portas, paredes, vidraças de salão de festas, vidraças de sala de
reuniões,
Qual a finalidade da cortina anti ruído?
Indicada para atenuar RUÍDOS, BARULHOS E SOM EM ALTA INTENSIDADE
ocasionados por Veículos automotores, Latido de cães, Aviões, Danceterias, Sirenes,
Bate estaca, Academias, Salão de Dança, Estúdios, Som em alta intensidade, etc.
Benefícios:
Utilizadas em praticamente todos os locais onde o objetivo é controlar e reduzir o nível
de poluição sonora.
Atende a NBR 15.575. Um meio eficaz de isolamento acústico, elas podem reduzir a
transmissão do som na faixa de 20 a 35 decibéis, além de reduzir ecos e reverberação
no interior de ambientes.
A Cortina além de atenuar ruídos, barulhos e sons externos, funciona como reforço, para
quem adquiriu JANELAS ACÚSTICAS EM ALUMÍNIO OU PVC de baixo desempenho.
Se você reside em um imóvel alugado, a Cortina é uma boa opção, que que pode ser
instalada em qualquer ambientes.
Bons motivos para você adquirir já.
A poluição sonora refere-se ao efeito danoso provocado por sons, barulhos e ruídos em
determinada intensidade que supera níveis anormais para o sistema auditivo dos seres
humanos. Males que ocasiona o ruído excessivo e constante.
Efeitos do Ruído na Saúde Humana.
O ruído excessivo e constante causa surdez, stress, fadiga, irritação e diminui a
produtividade. Imagine você morando em um apartamento ou casa de frente para rua,
não conseguindo dormir, assistir TV e em seu escritório caseiro não podendo se
concentrar na sua leitura.
Agora chegou o seu momento de adquirir cortinas acústicas para o seu ambiente, o
custo é bem menor que JANELAS OU PORTAS redutoras de ruídos a venda no
Mercado Nacional.
Facilidades:
A cortina é fabricada por encomenda de acordo com as medidas do ambiente,
acompanha trilhos e demais acessórios e instalação grátis no Rio de Janeiro.
Para adquirir só basta nos enviar as dimensões do vão da janela ou porta para um dos
nossos E-mail ou contato telefônico fornecendo as medidas para
ORÇAMENTO ONLINE GRÁTIS.
Como solicitar um ORÇAMENTO?

Meça a largura e a altura do vão onde será instalada e some mais 60 cm nas medidas do
vão no lado da largura e altura. Exemplo. Uma cortina de 1,00 m x 1,00 m, passará a ter
as seguintes medidas para aplicação: 1,60 m de largura x 1,60 m de altura.
Com preços acessíveis, de modo geral, podemos fazer com que você economize mais
do que o custo de esquadrias em alumínio ou PVC antirruído. Então por que não
comprar agora.
Nosso Contato: Estado do Rio de Janeiro.
Comercial: +55 (21) 3271-2203
Whatsapp (21) 96483-1235
oliverconsult@gmail.com - sianon@uol.com.br
Saiba mais. Visite www.sianon.com.br
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