
A linha Vinylshock é a pioneira na produção brasileira de protetores de paredes, 

corrimãos e bate macas. São produtos resistentes e de avançada tecnologia, que 

passam por rigorosos testes de qualidade, controle dimensional e resistência a impactos.

São protetores com design inovador e moderno, que oferecem soluções práticas e 

versáteis para proteger e valorizar os ambientes.

Disponíveis em variados modelos e cores, são ideais para proteger paredes, cantos, 

rampas de acesso, corredores e outras superfícies, conservando a beleza e evitando 

custos indesejados de manutenção. Podem ser instalados em paredes de alvenaria, 

madeira, blocos de concreto, painéis pré-moldados, estruturas de aço e gesso acartonado.

Quem compara qualidade e segurança, escolhe a Tecnoperfil

Atende as normas: ABNT NBR 9077 | ASTM G-21 | ASTM D -25

Atendem a RDC nº 50 da Anvisa.



O Protetor de Parede e Corrimão Bate Macas TEC 026 N oferece uma 

solução resistente e versátil para proteger e valorizar os ambientes. 

O TEC 026 N pode ser aplicado em hospitais, clínicas, escolas, hotéis, 

cinemas, teatros, casas de show e em outros ambientes que necessitem de 

proteção para as paredes e apoio das mãos. Pode ser utilizado LED* 

internamente (opcional) para identificação em ambientes com iluminação 

reduzida, como corredores hospitalares em horário noturno, teatros e 

cinemas. 

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos 

(fornecidos pela Tecnoperfil ), 

* Os componentes elétricos/eletrônicos e fitas de Led não são fornecidos pela Tecnoperfil.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento, curvas, emendas 

e suporte de fixação.

PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO | BATE MACAS

TEC 026 N

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     



PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL

TEC 913 N

O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N oferece uma solução versátil para 

a proteção e sinalização de diversos ambientes. 

É indicado para instalação em colunas ou pilares redondos e paredes 

curvas, assim como em paredes de garagens residenciais e comerciais, entre 

outros locais. Pode ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato. 

Possui um aditivo biocida, que inibe a proliferação de fungos e bactérias. 

O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N está em conformidade com as 

seguintes normas:

EN ISO 22.196: 2011

ASTM D-256: Resistência a impactos

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

COMPRIMENTOS E CORES

Rolo com 25m

Preto 905 Amarelo 301

Caixa com 3m

Cinza 637

Preto 905

Amarelo 301

Branco 103

EMBALAGEM DE 3m
PARA PONTO DE VENDA

2,2mm

2,8mm

150m
m

Comprimento: 25 m
3 m com fita adesiva



Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 200 N é a proteção ideal para 

portas, corredores, salas de aulas e quartos hospitalares. 

Confere ampla proteção para esses locais onde a movimentação é intensa, 

o que pode gerar batidas frequentes. Pode ser aplicado com fita dupla-face 

ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com design inovador, o produto está disponível em 

variadas cores. 

PROTETOR DE PAREDE  | BATE MACAS

TEC 200 N

Comprimento: 4 m     

3 mm



TEC 1200 N

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1200 N é indicado para aplicação 

em paredes e portas. 

Pode ser aplicado em salas de aula, quartos hospitalares e outros ambientes 

com movimentação de macas, que podem causar batidas ocasionais. Pode 

ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com design moderno, o produto está disponível em 

variadas cores. 

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

3,5 mm

PROTETOR DE PAREDE  | BATE MACAS



O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 198 N oferece uma solução 

resistente e versátil para proteger e valorizar o ambiente. 

É indicado para hospitais, escolas, hotéis, cinemas, teatros, casas de show, 

entre outros ambientes que necessitem de proteção nas paredes. Possui 

uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil 

protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma 

correta.

Com largura de 198 mm, o TEC 198 N apresenta maior proteção, garantindo 

assim um menor custo de manutenção.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.

PROTETOR DE PAREDE  | BATE MACAS

TEC 198 N

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

198 m
m

30 mm



PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 1198 N

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1198 N oferece uma solução 

resistente para proteção das paredes. 

Com largura de 127mm, protege as paredes de impactos, como de batidas 

de macas e cadeiras de rodas.  É indicado para hospitais, escolas, hotéis, 

cinemas, teatros, casas de show, entre outros ambientes que necessitem de 

proteção nas paredes.

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil 

protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma 

correta.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     



O Protetor de parede TEC 267 oferece uma solução resistente para 

proteger e valorizar o ambiente.

Ideal para proteger paredes contra impactos em salas de aula, quartos, 

escritórios, hospitais, entre outros espaços.

O protetor deve ser fixado diretamente na parede, com parafusos e buchas 

no interior da canaleta, fechando-a, posteriormente, com o perfil tapa canal.

Opcionalmente, pode ser utilizada fita LED na parte interna do tapa canal 

(não fornecidas com o conjunto).

CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE  

TEC 267

Cinza 637

Azul 456

CORES PERFIL TAPA CANAL

Comprimento: 4 m     

29
 m

m

78
 m

m

19 mm

COR PERFIL PROTETOR DE PAREDE

Vermelho 804

Cinza 619

COR TERMINAL E COTOVELO

Cinza 639

Branco 108



PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 054

O Protetor de parede TEC 054 oferece uma solução versátil para proteger e 

valorizar o ambiente. O produto é de fácil instalação e está disponível em diversas 

cores. 

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, conservando a beleza e 

evitando custos de manutenção. Muito utilizado também em escritórios, recepções 

e salas de espera. Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e 

curvas.

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 127

O Protetor de parede TEC 127 oferece uma solução versátil para proteger e 

valorizar o ambiente. O produto é de fácil instalação e está disponível em diversas 

cores. 

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, conservando a beleza e 

evitando custos de manutenção. Muito utilizado também em escritórios, recepções 

e salas de espera. Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e 

curvas.

Comprimento: 4 m     

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

60
 m

m

20 mm


