I NT ROD U Ç Ã O
A TRIPOLUX é uma empresa
Portuguesa sediada no distrito
de Lisboa com capital 100%
nacional. A nossa atividade centrase no desenvolvimento e fabrico
de Telas de Termo Reflexão para
isolamento térmico. Temos como
objetivo oferecer soluções cada vez
mais eficientes e sustentáveis, que
possibilitem uma maior eficiência
energética
e
rentabilidade
financeira.
Com quase duas décadas de
existência e atuação no mercado
Nacional
e
Internacional,
a
TRIPOLUX foi pioneira em Portugal
no desenvolvimento e fabrico de
TELAS TERMO-REFLETORAS de
isolamento térmico, acústico e
atuantes como barreiras ao vapor.
I DENT I F I C A Ç Ã O
DO P RO B LE M A
A transmissão de energia térmica é
feita através de três forma distintas:
por REFLEXÃO que traduz a
capacidade de um material absorver,
refletir e emitir a energia térmica que
sobre ele incida; pela capacidade
de CONDUÇÃO que um material
possui em transmitir as partículas
de energia térmica e pelo fenómeno
natural de circulação do ar derivado
a diferenças de temperatura
chamado de CONVENÇÃO.
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Assente maioritariamente no principio de isolamento térmico por
Reflexão, a Tripolux pretende responder aos desafios do mercado
através da identificação das suas necessidades, desenvolvendo
soluções e comercializando uma gama de produtos completa, que
contribuam para um conforto térmico mais sustentável.
A Tripolux dispõe de uma equipa técnica e comercial especializada,
para dar resposta a todas as solicitações através de um atendimento
e aconselhamento técnico personalizado.
PROD UTOS
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Tela termo refletora constituída por
folhas de Espuma de Polietileno não
reticulado de célula fechada, com
revestimento exterior em ambas as
faces de poliéster metalizado cosidas
entre si.
C A M P O S D E A P L I C A Ç Ã O
paredes interiores e tetos falsos; tetos
e coberturas (telha cerâmica, chapas
metálicas, chapas fibrocimento, painéis
policarbonato,
placas
OSB,
etc.);
naves industriais, armazéns agrícolas,
agropecuárias, estábulos; condutas de Ar
Condicionado/Ventilação, entre outros.
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Tela termo refletora constituída no
interior por espuma de Polietileno
não reticulado de célula fechada,
termolaminada
com
Poliéster
metalizado.
C A M P O S D E A P L I C A Ç Ã O
paredes interiores e tetos falsos; tetos
e coberturas (telha cerâmica, chapas
metálicas, chapas fibrocimento, painéis
policarbonato, placas OSB, etc.); pisos
flutuantes; naves industriais, armazéns
agrícolas, agropecuárias e estábulos;
espaços de lazer (Spas e Saunas); complexos
desportivos; abrigos e tendas glamping;
condutas de Ar Condicionado / Ventilação;
veículos e caravanas de campismo;
contentores e camiões; caixas de estores,
entre outros.

Tela termo refletora constituída no
interior por espuma de Polietileno
não reticulado de célula fechada,
termolaminada
com
Alumínio
metalizado que lhe confere o poder
extra
de
resistência
superficial
anticorrosiva.
C A M P O S D E A P L I C A Ç Ã O
paredes interiores e tetos falsos; exterior
em fachadas ventiladas; tetos e coberturas
(telha cerâmica, chapas metálicas, chapas
fibrocimento, painéis policarbonato, placas
OSB, etc; betonilhas, lajes e pisos flutuantes;
pavimento radiante; naves industriais,
armazéns agrícolas, agropecuárias e
estábulos; garagens e caves enterradas;
espaços de lazer (Spas e Saunas); abrigos
e tendas glamping; complexos desportivos;
condutas de ar condicionado/ventilação;
veículos e caravanas de campismo;
contentores e camiões; caixas de estores,
entre outros.

Tela termo refletora constituída no
interior por espuma de Polietileno não
reticulado de célula fechada, com uma
face termolaminada com Poliéster
Metalizado ou Alumínio metalizado e
outra face com P.E. em Design e cor de
Madeira ou outra cor RAL.
C A M P O S D E A P L I C A Ç Ã O
interior de edifícios; tetos e coberturas
(telha cerâmica, chapas metálicas, chapas
fibrocimento, painéis policarbonato e placas
OSB); naves industriais, armazéns agrícolas,
agropecuárias e estábulos; espaços de
lazer (Spas, Saunas, salas de cinema, salas
de espetáculo e teatros; abrigos e tendas
glamping; complexos desportivos; condutas
de ar condicionado/ventilação; veículos
e caravanas de campismo; contentores e
camiões, entre outros.

