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AB3705-6G
G - Airtricot FR

105 g/m² 310 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco, transparente.

x

AB3726-73
Sprinkler FR

140 g/m² 505 cm
Cobertura de colunas de som (ortófónico) / cobertura de 
tetos (certificado Sprinkler), produto natural, 
transparente.

x

AB3745-3N
N-Flag 117

110 g/m² 320 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB3893-2665
Blackout Directo FR

320 g/m² 320 cm Blockout, resistente ao vinco. x x x

AB4102-26
Creasefree Heavy Satin FR

280 g/m² 310 cm
Resistente ao vinco.
NOTA: Imprimível em ambos os lados do tecido.

x x

AB4166-26BE
Be.tex Satin 140 FR

130 g/m² 320 cm
Não desfia, acabamento brilho, boa planicidade, 
resistente ao vinco. 

x

AB4231-3
Art Canvas 330

340 g/m² 155 cm Estrutura muito áspera. x x

AB4235-60
Canvas Fineart Rubens 

290 g/m² 155 cm Não desfia, boa planicidade. x

AB4237-77BE
Be.tex Backlight Satin FR

175 g/m² 152 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4280-26BE
Be.tex display 210 FR

210 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco. x x

AB4290-66
Lightbox FR

130 g/m² 320 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6266
Samba FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, resistente ao vinco, boa 
planicidade, não vinca, efeito lotus, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6566 
BE.tex Samba Opaque FR

255 g/m² 320 cm
Hermético, 1-2% de elastecidade, blockout, não desfia, 
resistente ao vinco.

x x

AB4435-26BE
Be.tex Revolution

180 g/m² 320 cm
100% reciclável, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB4448-60
Canvas Banner Matisse

270 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade. x x

AB4499-6 
Lighttex FR

260 g/m² 505 cm Boa planicidade, tratamento para difusão de luz. x x

AB4501-6266
EZ Frame FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, não desfia, boa 
planicidade, resistente ao vinco, tratamento para difusão 
de luz.

x x x

AB4637-6566
Be.tex Salsa Opaque FR

240 g/m² 320 cm
Hermético, blockout, não desfia, boa planicidade, 
resistente ao vinco.

x x

AB4637-66BE 
Be.tex Salsa Dyelux FR

155 g/m² 320 cm
Hermético, não desfia, resistente ao vinco, tratamento 
para difusão de luz.

x x
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AB3726-73
Sprinkler FR

140 g/m² 505 cm
Cobertura de colunas de som (ortófónico) / cobertura de 
tetos (certificado Sprinkler), produto natural, 
transparente.

x

AB4235-60
Canvas Fineart Rubens 

290 g/m² 155 cm Não desfia, boa planicidade. x

AB4237-77BE
Be.tex Backlight Satin FR

175 g/m² 152 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6266
Samba FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, resistente ao vinco, boa 
planicidade, não vinca, efeito lotus, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6566 
BE.tex Samba Opaque FR

255 g/m² 320 cm
Hermético, 1-2% de elastecidade, blockout, não desfia, 
resistente ao vinco.

x x

AB4448-60
Canvas Banner Matisse

270 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade. x x

AB4501-6266
EZ Frame FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, não desfia, boa 
planicidade, resistente ao vinco, tratamento para difusão 
de luz.

x x x

AB4637-66BE 
Be.tex Salsa Dyelux FR

155 g/m² 320 cm
Hermético, não desfia, resistente ao vinco, tratamento 
para difusão de luz.

x x
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AB3705-6G
G - Airtricot FR

105 g/m² 310 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco, transparente.

x

AB3726-73
Sprinkler FR

140 g/m² 505 cm
Cobertura de colunas de som (ortófónico) / cobertura de 
tetos (certificado Sprinkler), produto natural, 
transparente.

x

AB3745-3N
N-Flag 117

110 g/m² 320 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB3893-2665
Blackout Directo FR

320 g/m² 320 cm Blockout, resistente ao vinco. x x x

AB4102-26
Creasefree Heavy Satin FR

280 g/m² 310 cm
Resistente ao vinco.
NOTA: Imprimível em ambos os lados do tecido.

x x

AB4166-26BE
Be.tex Satin 140 FR

130 g/m² 320 cm
Não desfia, acabamento brilho, boa planicidade, 
resistente ao vinco. 

x

AB4235-60
Canvas Fineart Rubens 

290 g/m² 155 cm Não desfia, boa planicidade. x

AB4237-26BE
Be.tex Backlight Satin FR

155 g/m² 310 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x

AB4237-77BE
Be.tex Backlight Satin FR

175 g/m² 152 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4244-26BE
Be.tex Triple White FR

235 g/m² 320 cm Muito macio, resistente ao vinco, absorção de som. x x

AB4280-26BE
Be.tex display 210 FR

210 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco. x x

AB4290-66
Lightbox FR

130 g/m² 320 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6266
Samba FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, resistente ao vinco, boa 
planicidade, não vinca, efeito lotus, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4384-6566 
BE.tex Samba Opaque FR

255 g/m² 320 cm
Hermético, 1-2% de elastecidade, blockout, não desfia, 
resistente ao vinco.

x x

AB4435-26
Be.tex Revolution

180 g/m² 320 cm
100% reciclável, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB4448-60
Canvas Banner Matisse

270 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade. x x

AB4499-6 
Lighttex FR

260 g/m² 505 cm Boa planicidade, tratamento para difusão de luz. x x

AB4501-6266
EZ Frame FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, não desfia, boa 
planicidade, resistente ao vinco, tratamento para difusão 
de luz.

x x x

AB4637-6566
Be.tex Salsa Opaque FR

240 g/m² 320 cm
Hermético, blockout, não desfia, boa planicidade, 
resistente ao vinco.

x x

AB4637-66BE 
Be.tex Salsa Dyelux FR

155 g/m² 320 cm
Hermético, não desfia, resistente ao vinco, tratamento 
para difusão de luz.

x x
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AB3705-6G
G - Airtricot FR

105 g/m² 310 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco, transparente.

x

AB3745-3N
N-Flag 117

110 g/m² 320 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB3893-2665
Blackout Directo FR

320 g/m² 320 cm Blockout, resistente ao vinco. x x x

AB4001-6
PES tafetta 55 FR

55 g/m² 160 cm Muito macio, transparente. x x

AB4102-26
Creasefree Heavy Satin FR

280 g/m² 310 cm
Resistente ao vinco.
NOTA: Imprimível em ambos os lados do tecido.

x x

AB4166-26BE
Be.tex Satin 140 FR

130 g/m² 320 cm
Não desfia, acabamento brilho, boa planicidade, 
resistente ao vinco. 

x

AB4237-26BE
Be.tex Backlight Satin FR

155 g/m² 310 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x

AB4237-77BE
Be.tex Backlight Satin FR

175 g/m² 152 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4244-26BE
Be.tex Triple White FR

235 g/m² 320 cm Muito macio, resistente ao vinco, absorção de som. x x

AB4280-26BE
Be.tex display 210 FR

210 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco. x x

AB4323-26BE
Be.tex Magic FR

280 g/m² 320 cm
Muito macio, resistente ao vinco, translúcido, absorção 
de som.

x x

AB4435-26BE
Be.tex Revolution

180 g/m² 320 cm
100% reciclável, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB4438-26BE
Be.tex Expandable FR

180 g/m² 320 cm Muito macio, não desfia, resistente ao vinco. x x

AB4499-6 
Lighttex FR 

260 g/m² 505 cm Boa planicidade, tratamento para difusão de luz. x x

AB4637-6566
Be.tex Salsa Opaque FR

240 g/m² 320 cm
Hermético, blockout, não desfia, boa planicidade, 
resistente ao vinco.

x x

AB4637-66BE 
Be.tex Salsa Dyelux FR

155 g/m² 320 cm
Hermético, não desfia, resistente ao vinco, tratamento 
para difusão de luz.

x x
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AB3705-6G
G - Airtricot FR

105 g/m² 310 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco, transparente.

x

AB3745-3N
N-Flag 117

110 g/m² 320 cm
Anti-estático, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB3893-2665
Blackout Directo FR

320 g/m² 320 cm Blockout, resistente ao vinco. x x x

AB4001-6
PES tafetta 55 FR

55 g/m² 160 cm Muito macio, transparente. x x

AB4102-26
Creasefree Heavy Satin FR

280 g/m² 310 cm
Resistente ao vinco.
NOTA: Imprimível em ambos os lados do tecido.

x x

AB4166-26BE
Be.tex Satin 140 FR

130 g/m² 320 cm
Não desfia, acabamento brilho, boa planicidade, 
resistente ao vinco. 

x

AB4231-3
Art Canvas 330

340 g/m² 155 cm Estrutura muito áspera. x x

AB4237-26BE
Be.tex Backlight Satin FR

155 g/m² 310 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x

AB4237-77BE
Be.tex Backlight Satin FR

175 g/m² 152 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4244-26BE
Be.tex Triple White FR

235 g/m² 320 cm Muito macio, resistente ao vinco, absorção de som. x x

AB4280-26BE
Be.tex display 210 FR

210 g/m² 320 cm Não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco. x x

AB4290-66
Lightbox FR 

130 g/m² 320 cm
Resistente à água, resistente ao vinco, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4323-26BE
Be.tex Magic FR

280 g/m² 320 cm
Muito macio, resistente ao vinco, translúcido, absorção 
de som.

x x

AB4384-6266
Samba FR

195 g/m² 320 cm
Hermético, resistente à água, resistente ao vinco, boa 
planicidade, não vinca, efeito lotus, tratamento para 
difusão de luz.

x x

AB4435-26BE
Be.tex Revolution

180 g/m² 320 cm
100% reciclável, muito macio, não desfia, resistente ao 
vinco.

x

AB4438-26BE
Be.tex Expandable FR

180 g/m² 320 cm Muito macio, não desfia, resistente ao vinco. x x

AB4499-6 
Lighttex FR 

260 g/m² 505 cm Boa planicidade, tratamento para difusão de luz. x x

AB4637-6566
Be.tex Salsa Opaque FR

240 g/m² 320 cm
Hermético, blockout, não desfia, boa planicidade, 
resistente ao vinco.

x x

AB4637-66BE 
Be.tex Salsa Dyelux FR

155 g/m² 320 cm
Hermético, não desfia, resistente ao vinco, tratamento 
para difusão de luz.

x x
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