
Lona com as duas faces na mesma 
cor, que possibilita translucidez na 
medida certa em ambientes que 
necessitam de iluminação natural 
sem que haja incidência plena e 
direta dos raios solares, assegurando 
também suas funções decorativas. 
Utilizada em toldos de pequeno e 
médio porte.

Solução que permite  
a passagem da luz natural.

Flexibilidade  
que ameniza o calor.

Resistente e maleável, permitindo 
a passagem da luz natural.

Solução que permite  
a passagem da luz natural. 

Lona com as duas faces na 
mesma cor, que possibilita 
translucidez na medida certa 
em ambientes que necessitam 
de iluminação natural sem que 
haja incidência plena e direta 
dos raios solares, assegurando 
também suas funções 
decorativas. Utilizada em toldos 
de pequeno e médio porte.

Solução que permite  
a passagem da luz natural. 

Lona com as duas faces na 
mesma cor, que possibilita 
translucidez na medida certa 
em ambientes que necessitam 
de iluminação natural sem que 
haja incidência plena e direta 
dos raios solares, assegurando 
também suas funções 
decorativas. Utilizada em toldos 
de pequeno e médio porte.

Antioxidante
Antioxidante 
Antioxidante

Retardante de chamas
Retardante de chamas 
Retardante de chamas

Antifungo
Antifungo
Antifungo

Antioxidante
Antioxidante 
Antioxidante

Retardante de chamas
Retardante de chamas 
Retardante de chamas

Antifungo
Antifungo
Antifungo

Antioxidante
Antioxidante 
Antioxidante

Retardante de chamas
Retardante de chamas 
Retardante de chamas

Antifungo
Antifungo
Antifungo

Lona com as duas faces da mesma 
cor, o que permite a passagem 
de luz natural, utilizada em 
coberturas e toldos fixos ou móveis, 
principalmente cortinas. Com 
alta resistência, maleabilidade e 
maciez, é a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Resistente e maleável, 
permitindo a passagem  
da luz natural. 

Lona com as duas faces da 
mesma cor, o que permite 
a passagem de luz natural, 
utilizada em coberturas 
e toldos fixos ou móveis, 
principalmente cortinas. 
Com alta resistência, 
maleabilidade e maciez, é 
a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Resistente e maleável, 
permitindo a passagem  
da luz natural. 

Lona com as duas faces da 
mesma cor, o que permite 
a passagem de luz natural, 
utilizada em coberturas 
e toldos fixos ou móveis, 
principalmente cortinas. 
Com alta resistência, 
maleabilidade e maciez, é 
a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Vinho 0102514628

Amarelo 0102486815

Areia 0102487832

Azul-Marinho 0102493912

Azul-Royal 0102486812

Branco 0102486767

Cinza 0102486814

Laranja 0102486781

Madeira 0102485636

Marrom-Café 0102486811

Mostarda 0102552373

Ocre 0102486816

Preto 0102514822

Verde-Amazonas 0102493913

Verde-Bandeira 0102493900

Verde-Petróleo 0102493907

Vermelho 0102486813

Lona com verso na cor gelo, que 
atenua os efeitos da incidência 
dos raios solares, amenizando o 
aquecimento e a sensação térmica, 
conservando a neutralidade da luz 
natural em suas funções decorativas. 
Utilizada em toldos de pequeno  
e médio porte.

Flexibilidade que  
ameniza o calor. 

Lona com verso na cor gelo, 
que atenua os efeitos da 
incidência dos raios solares, 
amenizando o aquecimento e a 
sensação térmica, conservando 
a neutralidade da luz natural 
em suas funções decorativas. 
Utilizada em toldos de pequeno 
e médio porte.

Flexibilidade que  
ameniza o calor. 

Lona com verso na cor gelo, 
que atenua os efeitos da 
incidência dos raios solares, 
amenizando o aquecimento e a 
sensação térmica, conservando 
a neutralidade da luz natural 
em suas funções decorativas. 
Utilizada em toldos de pequeno 
e médio porte.

Amarelo 0102419035

Areia 0102418982

Azul 0102418933

Bege 0102419174

Branco 0102419001

Cinza 0102419023

Laranja 0102419309

Ocre 0102418934

Roxo 0102577297

Verde 0102418945

Vermelho 0102419108

Vinho 0102419179

Amarelo 0102419152

Areia 0102418928

Azul 0102419086

Bege 0102419000

Branco 0102418987

Cinza 0102419024

Laranja 0102556385

Ocre 0102419016

Preto 0102419099

Verde 0102419159

Vermelho 0102418957

Vinho 0102419164

SOL & CHUVA

UP DF
SOL & CHUVA

FL
SOL & CHUVA

DF

2 anos de garantia
2 anos de garantia
2 anos de garantia

2
3 anos de garantia
3 anos de garantia
3 anos de garantia

3
2 anos de garantia
2 anos de garantia
2 anos de garantia

2

Proteção UV
Proteção UV
Proteção UV

Proteção UV
Proteção UV
Proteção UV

Proteção UV
Proteção UV
Proteção UV

Média passagem de luz
Média passagem de luz
Média passagem de luz

Média passagem de luz
Média passagem de luz
Média passagem de luz

Baixa passagem de luz
Baixa passagem de luz
Baixa passagem de luz

Descrição
Descrição / Descrição

Unidade
Unidade / Unidade

Padrão
Padrão / Padrão

Tolerância
Tolerância / Tolerância

Gramatura / Gramatura / Gramatura g/m2 450 +/- 70

Largura / Largura / Largura m 1,4 +/- 0,03

Bobina / Bobina / Bobina m 50 30 a 60

Características técnicas / Características técnicas / Características técnicas

Descrição
Descrição / Descrição

Unidade
Unidade / Unidade

Padrão
Padrão / Padrão

Tolerância
Tolerância / Tolerância

Gramatura / Gramatura / Gramatura g/m2 450 +/- 70

Largura / Largura / Largura m 1,4 +/- 0,03

Bobina / Bobina / Bobina m 50 30 a 60

Características técnicas / Características técnicas / Características técnicas

Descrição
Descrição / Descrição

Unidade
Unidade / Unidade

Padrão
Padrão / Padrão

Tolerância
Tolerância / Tolerância

Gramatura / Gramatura / Gramatura g/m2 600 +/- 70

Largura / Largura / Largura m 1,4 +/- 0,03

Bobina / Bobina / Bobina m 50 30 a 60

Características técnicas / Características técnicas / Características técnicas



9.3

Baixa passagem de luz
Baixa passagem de luz
Baixa passagem de luz

Alta passagem de luz
Alta passagem de luz
Alta passagem de luz
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Acesse on-line:
Visit us online / Acceder en línea

APP Cipatex®

APP Cipatex® / APP Cipatex®

Catálogo digital

catalogocipatex.com.br

Digital catalog / Catálogo digital

cipatex.com.br

Site

Website / Sitio Web

Redes sociais

Social networks / Redes sociales

Para mais informações, consulte a seção de Informações 
Técnicas, no final deste catálogo, ou acesse o QR Code ao lado.
For more information, see the Technical Information section at the 
end of this catalog, or check the QR Code on the side.  
Para obtener más información, consulte la sección de Información 
Técnica al final de este catálogo, ou acesse o QR Code ao lado.

Antioxidante
Antioxidante 
Antioxidante

Solução que atenua o calor,  
com resistência e maleabilidade.

Destaque para  
a beleza e o conforto.

Proteção UV
Proteção UV
Proteção UV

Proteção UV
Proteção UV
Proteção UV

3 anos de garantia
3 anos de garantia
3 anos de garantia

3

3 anos de garantia
3 anos de garantia
3 anos de garantia

3

Descrição
Descrição / Descrição

Unidade
Unidade / Unidade

Padrão
Padrão / Padrão

Tolerância
Tolerância / Tolerância

Gramatura / Gramatura / Gramatura g/m2 600 +/- 70

Largura / Largura / Largura m 1,4 +/- 0,03

Bobina / Bobina / Bobina m 50 30 a 60

Características técnicas / Características técnicas / Características técnicas

Descrição
Descrição / Descrição

Unidade
Unidade / Unidade

Padrão
Padrão / Padrão

Tolerância
Tolerância / Tolerância

Gramatura / Gramatura / Gramatura g/m2 600 +/- 70

Largura / Largura / Largura m 1,4 +/- 0,03

Bobina / Bobina / Bobina m 50 30 a 60

Características técnicas / Características técnicas / Características técnicas

Antioxidante
Antioxidante 
Antioxidante

Retardante de chamas
Retardante de chamas 
Retardante de chamas

Antifungo
Antifungo
Antifungo

Lona com o avesso na cor gelo, que 
atenua a passagem da luz solar e 
ameniza o aquecimento, utilizada 
em coberturas para toldos fixos ou 
móveis, principalmente para cortinas. 
Com alta resistência, maleabilidade 
e maciez, é a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Solução que atenua  
o calor, com resistência  
e maleabilidade. 

Lona com o avesso na cor 
gelo, que atenua a passagem 
da luz solar e ameniza o 
aquecimento, utilizada em 
coberturas para toldos fixos ou 
móveis, principalmente para 
cortinas. Com alta resistência, 
maleabilidade e maciez,  
é a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Solução que atenua  
o calor, com resistência  
e maleabilidade. 

Lona com o avesso na cor 
gelo, que atenua a passagem 
da luz solar e ameniza o 
aquecimento, utilizada em 
coberturas para toldos fixos ou 
móveis, principalmente para 
cortinas. Com alta resistência, 
maleabilidade e maciez, é 
a lona ideal para projetos 
residenciais e comerciais.

Amarelo 0102486844

Areia 0102487838

Azul-Marinho 0102493905

Azul-Royal 0102486724

Branco 0102486740

Cinza 0102486720

Laranja 0102486742

Madeira 0102485458

Marrom-Café 0102486741

Mostarda 0102552423

Ocre 0102486721

Verde-Amazonas 0102493902

Verde-Bandeira 0102493906

Verde-Grama 0102551629

Verde-Petróleo 0102493904

Vermelho 0102486731

Vinho 0102514609

SOL & CHUVA

UP FL

Retardante de chamas
Retardante de chamas 
Retardante de chamas

Antifungo
Antifungo
Antifungo

Lona translúcida que permite 
a passagem da luz em efeitos 
decorativos e regulação da 
temperatura do ambiente. Utilizada 
em coberturas, cortinas e toldos 
fixos ou móveis, tem alta resistência 
e durabilidade, ideal para projetos 
arrojados que valorizam a beleza, 
inovação e comodidade.

  Destaque para  
a beleza e o conforto. 

Lona translúcida que permite 
a passagem da luz em efeitos 
decorativos e regulação da 
temperatura do ambiente. 
Utilizada em coberturas,  
cortinas e toldos fixos ou 
móveis, tem alta resistência e 
durabilidade, ideal para projetos 
arrojados que valorizam a 
beleza, inovação e comodidade.

  Destaque para  
a beleza e o conforto. 

Lona translúcida que permite 
a passagem da luz em efeitos 
decorativos e regulação da 
temperatura do ambiente. 
Utilizada em coberturas,  
cortinas e toldos fixos ou 
móveis, tem alta resistência e 
durabilidade, ideal para projetos 
arrojados que valorizam a 
beleza, inovação e comodidade.

Azul 0102511262

Branco 0102511256

Bronze 0102511261

Cinza 0102511287

Dourado 0102511263

Transparente 0102511265

Verde 0102511264
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SOL & CHUVA

UP HL


