
Forro Mineral 

Os painéis de forro mineral são fabricados com a utilização 
de minérios em bruto (rocha). 

São utilizados em ambientes internos onde garante ao ambiente controle acústico de primeira, proteção 
anti fogo e isolamento térmico. 

O Forro Mineral transmite ao ambiente um excelente acabamento, proteção contra ruídos e elevadas 
temperaturas. 

Além de possuir uma alta gama de texturas e sistemas de instalação, resultando em uma ótima opção 
para serem aplicados em variados tipos de ambientes corporativos, restaurantes, hotéis, lojas, etc. 

É um modelo de forro que deve ser instalado sempre abaixo de laje, evitando assim empenamento. 

Não é recomendado a instalação em locais com muita umidade. 

Forro Mineral AMF 

http://www.sulmodulos.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Forro-Mineral.jpg


 

O Forro Mineral da multinacional alemã AMF tem excelentes propriedades de proteção contra fogo. 

Também oferecem excelentes valores de absorção sonora e atenuação acústica. 

Devido à densidade das placas, o “efeito de filtro” garante que o forro permaneça sempre com aparência 
limpa ao longo do tempo. 

Forro AMF Feinstratos 

Possui uma fina superfície arenosa que resulta em um forro harmonioso e uniforme. Isso torna essa 
placa um elemento sofisticado no design de forros clássicos. 



 
 
 

Forro AMF Ecomin 

É o forro mais em conta da categoria, mas sem perder a qualidade. Sua espessura de 13 mm facilita na 
instalação e no transporte. 

 
 
 

Forro AMF Mercure 

Possui uma superfície que combina perfurações de agulha com finas fissuras em um padrão irregular. 
Isso contribui para uma boa absorção sonora, criando um acabamento contemporâneo de alta 
qualidade. 

http://www.sulmodulos.com.br/forro-feinstratos/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-ecomin/


 
 
 

Forro AMF Star 

Tem um design elegante e atraente que se ajusta facilmente aos conceitos modernos de design. 

 
 
 

Mais modelos de Forros AMF 

http://www.sulmodulos.com.br/forro-mercure/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-star/


 
Forro Acoustic 

 
Forro Symetra 

 
Forro Thermaclean 

 
 

 
Forro Thermofon 

 
Forro Thermofon Preto 

http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-acoustic/
http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-symetra/
http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-thermaclean/
http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-thermofon-branco/
http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-thermofon/


 
Forro Varioline 

 
 

. 

Forro Mineral OWA 

 

A fábrica de Forros Minerais OWA é uma multinacional alemã que atua no Brasil desde 1988. 

É líder no mercado de placas acústicas, Forros em Fibra Mineral, Forros e Revestimentos Acústicos 
de madeira Nexacustic,  Forros e Perfis Metálicos, além de produtos acústicos diferenciados. 

Modelos de Forros OWA 

Conheça a linha disponível de forros OWA. 

http://www.sulmodulos.com.br/amf-thermatex-varioline/


 
Forro Brillianto 

 
Forro Constellation 

 
Forro Multi Alpha 

 
 

 
Forro Sirius 

 
Forro Bolero 

http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-brillianto-a_textura_web002/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-constellation_textura_web/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-multi-alpha_textura_web002/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-sirius_textura/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-bolero_textura_web/


 
Forro Sinfonia 

 
 

 
Forro OWAPlan 

 
Forro HumanCare 

 
Forro Janus 

 
 

 

 

 

http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-sinfonia/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owaplan/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-humancare-capa/
http://www.sulmodulos.com.br/forro-owa-janus-capa/


 

Forro Mineral Armstrong 

 

A Armstrong é uma indústria americana de mais de 155 anos que atua no Brasil comercializando forros 
minerais, perfis e demais produtos arquitetônicos e acústicos. 

Seus produtos se destacam mundialmente pela qualidade e desempenho elevados. Conheça alguns de 
seus modelos. 

Modelos de Forros Armstrong 

 
Forro Bioguard 

 
Forro Calla 

http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-bioguard/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-calla/


 
Forro Cirrus 

 
 

 
Forro Dune 

 
Forro Encore 

 
Forro Fine Fissured 

 
 

 

http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-cirrus/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-dune/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-encore/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-fine-fissured/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-georgian/


Forro Georgian 

 
Forro Perla 

 
Forro Sahara 

 
 

  

Forro Mineral Hunter Douglas 

 

A Hunter Douglas é uma empresa líder mundial em produtos arquitetônicos. 

http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-perla/
http://www.sulmodulos.com.br/armstrong-sahara/


Sua tradição de oferecer soluções inovadoras ao mercado faz traz uma ampla gama de produtos de 
revestimentos, forros, e soluções de controle solar. 

Modelos de Forros Hunter Douglas 

 
Forro Apus 

 
Forro Canopus 

 
Forro Electra 

 
 

 
Forro Grumium 

http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-apus/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-canopus/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-electra/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-grumium/


 
Forro Lucida 

 
Forro Navi 

 
 

 
Forro Polaris 

 
Forro Propus 

 
Forro Vega 

 
 

http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-lucida/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-navi/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-polaris/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-propus/
http://www.sulmodulos.com.br/hunter-douglas-vega/


Aplicações do Forro Mineral 

As placas de Forro Mineral possuem características que garantem ao produto uma ótima resistência, 
pois passa por processos de compactação que resultam em pequenos índices de quebras nas bordas 
das placas durante o transporte e instalação do produto, sendo assim bem melhor aproveitado. 

O processo de montagem é muito rápido, econômico, limpo e, praticamente, sem desperdício. 

São instalados sobrepostos sobre estrutura em Perfis T invertidos, conforme abaixo: 

 

Características especiais 

 Resistentes a até 95% de umidade relativa do ar. 
 Possuem 3 espessuras diferentes (15mm, 19mm e 40mm). 
 Dimensões dos painéis: 625x625mm/ 625x1250mm. 
 Montagem rápida e prática. 

O Forro Mineral é um produto de alta qualidade e desempenho acústico excelente, com ação bactericida 
e fungicida, com alta resistência ao calor, atendendo a exigentes padrões e normas de segurança. 

Imagens Forro Mineral 



 

 

 

 

http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-mineral/amf/
http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-mineral/amf2/
http://www.sulmodulos.com.br/produtos/forro-mineral/amf3/

