
A Tela de Projeção Inflável uma alternativa flexível e econômica em comparação a um telão 
convencional. Devido à grande tela de projeção e à sua leveza, pode ser montadas até mesmo em 
locações sensíveis como é o caso de vários centros históricos. Do ponto de vista técnico, é constituída de 
uma moldura inflável feita de um PVC especial. Dentro desta moldura se encontra a tela de projeção A 
estabilidade da moldura é garantida através de uma bomba de ar, a qual garante a pressão de ar 
necessária dentro da moldura. 

Devido a um sistema de cordas e contrapesos a Tela de Projeção Inflável tem uma fixação perfeita e 
agüenta até um vento força 5. Todos os nossos equipamentos são testados e certificados para a 
segurança dos nossos clientes. A montagem completa dura normalmente apenas uma hora e a 
desmontagem pode ser feita, dependendo do tamanho em apenas meia hora. A 3D Mídia Produz outros 
tamanhos e formatos de tela e moldura de acordo com o cliente. 

A 3D Mídia Balões é fabricante e garante sempre a melhor qualidade, os melhores prazos e o melhor 
preço. A 3D Mídia Balões fabrica seus inflável com um Primer de Proteção Especial que proporciona uma 
vida útil muito maior ao seu inflável. A Tela de Projeção Inflável pode ser personalizada com a sua 
logomarca e com as cores da sua empresa. Não perca tempo, solicite agora mesmo um orçamento da 
tela de Projeção Inflável na 3D Mídia Balões.

Tela de Projeção Inflável - 3D Mídia Balões

Como utilizar uma Tela de Projeção Infláve?

Experiência traz Excelência

Balões

R

(11) 2086-1738
sac@3dmidiabaloes.com.br



Conheça alguns modelos de Telas de Projeção inflável:



Você não imagina como é gratificante para nós da 3D 
Mídia Balões  a produção de todos esses produtos. Esses 
Produtos são o fruto do trabalho de profissionais que 
buscam o melhor desenvolvimento de seus produtos e 
ferramentas, contando com o comprometimento dos 
melhores resultados, além da paixão pelo que faz. 
Planejamentos, pesquisas e tudo que julgarmos 
necessário para sempre trazer o melhor ao nosso maior 
parceiro, o nosso Cliente.
 
O maior diferencial da 3D Mídia Balões sempre será a 
transparência, a qualidade e comprometimento com o 
que melhor existe no ramo de Infláveis promocionais para 
o desenvolvimento das Grandes Idéias de nossos 
parceiros. Sempre buscando atualizações e a melhor 
opção para a total satisfação de nossos clientes.
 
Os nossos clientes são as colunas que mantém essa 
estrutura em pé. Se você encontrar algum problema, ou 
quiser sugerir algo, como uma dica que visem à melhoria 
do nosso e do seu trabalho como um todo, fique à  
vontade.
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(11) 2086-1738

Rua Anália Franco, N° 130 - Parque Continental II 
Guarulhos - São Paulo - CEP: 07084-385

Nossa Empresa:
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