


BACKLINE
A EMPRESA

Nossa empresa vem a mais de 10 
anos oferecendo ao cliente brasileiro 
projetos com design exclusivo, dinâ-
mico e ecologicamente consciente, 
buscando aproximar cada vez mais 
o ideal ao real. Utilizamos técnicas 
profissionais de design e ferramen-
tas inovadoras para oferecer espaços 
inspiradores. Nossos esforços estão 
voltados em garantir somente o  
melhor aos nossos clientes.



NOSSO

DESAFIO

Transformar ambientes convencionais 
em ambientes acústicos, não importa o 
projeto, o importante é manter o mes-
mo layout possível, com superfícies 
acústicas, possibilitando um ambiente 
agradável respeitando o design do  
arquiteto.



SERVIÇOS



ACÚSTICA EM  
AMBIENTES  
CORPORATIVOS 

Salas de reunião com design  
e proteção acústica, evita o 
vazamento de som e mantém 
o ambiente agradável.



A lei do psiu não é um problema, 
temos conhecimento de todas 
as normativas de poluição  
sonora para poder auxiliar no 
seu projeto.

ACÚSTICA EM 
BARES E CASAS 

DE SHOWS 



ACÚSTICA  
EM IGREJAS 

A Backline Projetos desenvolve 
as melhores soluções de isolamento 
acústico para grandes e pequenas 
igrejas e auditórios com projetos 
confortáveis e sustentáveis.



O laudo de poluição sonora,  
consiste em um documento  
elaborado, de acordo com a  
normativa do estado e município, 
separando a zona que deve ser 
atendida e seus respectivos  
valores em decibéis, este laudo 
possibilita que o estabelecimento 
se torne regular aos parâmetros 
de incomodidade relativos à  
emissão de ruído.

LAUDO DE  
POLUIÇÃO  

SONORA



PRODUTOS



NOSSA

FÁBRICA
Possuímos a fábricação 
própria de alguns produtos 
como; placas acústicas,  
pisos acústicos, portas 
acústicas e Baffle - Ceiling.

Placa Acústica 
 
Ideal para os ambientes que precisam de um 
desempenho acústico profissional, com acaba-
mento estético discreto.

Piso Acústico 
 
Permite uma proteção acústica isolando ruídos 
entre andares em edíficios ou residências, tam-
bém ideal para estúdios musicais, foto e video.

Porta Acústica 
 
Ótima maneira de evitar que haja passagem do 
som de um ambiente para outro, evitando  
interferências externas ou vazamento do som.

Baffle – Ceiling 
 
Absorve e reduz significativamente os níveis de 
ruído do ambiente. 



CASE



LAPA 40  
GRAUS SP



PISO
O arquiteto da obra solicitou que o piso fosse em pedra, 
e o teto deveria ser preto, toda a acústica do local foi feita 
em função do teto, os materiais escolhidos para o teto são 
acústicos, onde foi respeitado a curvatura e mantido o piso 
em pedra.

O PAINEL ATRÁS DO BAR 
A visão do cliente é uma parede convencional em madeira, 
onde na verdade é uma parede acústica para reter baixas 
frequências, as necessidades de pedra nas paredes foram 
mantidas da mesma forma.



SEM PORTAS 
Outra necessidade do projeto era não ter porta de um salão 
para o outro, então construímos uma antecâmara entre um 
salão e outro, podendo os dois salões funcionarem com  
música ao vivo ao mesmo tempo. 

VIDROS PARA O FUMÓDROMO  
O fumódromo foi feito para manter a visibilidade do local, foi 
desempenhado um projeto de vidro acústico insulado para 
que o som do salão não vazasse pelo vidro.



PAREDES PINTADAS EM VERMELHO  
Outra solicitação foi de ter paredes pintadas para evitar  
reflexos. Desenvolvemos um projeto específico de parede 
em drywall, espaçada da parede de alvenaria, fazendo dois 
trabalhos; um de isolamento e outro de tratamento.

VIDROS ACÚSTICOS NA ENTRADA  
O projeto necessitava de vidros acústicos e que a entrada 
não tivesse porta; criamos um painel acústico nas laterais 
para diminuir a intensidade do som de acordo com a distân-
cia; um forro acústico e um labirinto em vidro foram instala-
dos onde a intensidade do som seria cada vez menor con-
forme avançasse para dentro do salão.



ANTES DEPOIS

LAPA 40  
GRAUS SP



ANTES DEPOIS

LAPA 40  
GRAUS SP



ANTES DEPOIS

LAPA 40  
GRAUS SP



CONTATO

BACKLINE
WWW.BACKLINEBUILDING.COM
CONTATO@BACKLINEBUILDING.COM
+55 11 3567 4080
+55 11 9 6879 6649

CLIQUE AQUI E FAÇA  
UM ORÇAMENTO!

https://goo.gl/CX1eWf
http://www.backlinebuilding.com/contato



