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Cortinas anti-ricochete (anti-re-
torno) para estandes de tiro

SOBRE A EXTRUFLEX 

BALLISTIFLEX é uma marca oferecida pela Extruflex

• Estabelecida há mais de 65 anos na França
• Líder mundial em extrusão de PVC flexível
• Especialista em compostos e formulas de PVC
• 3 unidades de produção na França / China / EUA
• 8 subsidiárias comerciais em todo o mundo

www.ballistiflex.com

Extruflex coloca sua expertise em formulação de PVC 
técnico a serviço da segurança do seu estande de tiro.

www.ballistiflex.com

Qualidade Francesa



Nossas cortinas são feitas de um PVC com retardante 
a fogo de alta densidade, capaz de suportar tiros de 
diversas munições graças a sua chamada capacidade 
de “autocura”.

O projétil passa pela cortina e o buraco criado fecha 
imediatamente sob o efeito de calor gerado.

Nossas cortinas também oferecem a possibilidade de 
serem usadas como telas de projeção para treinamen-
tos em video.

A solução proporcionada pelo BALLISTIFLEX é adap-
tável aos sistemas de recuperação de munição: arma-
dilhas de bala(pára-balas), campos de tiro, etc....

NOSSOS PONTOS FORTES 
AUTO-CICATRISANTS
Nossas cortinas garantem a segurança de atiradores 
e desempenham um papel importante no redução da 
poluição sonora.

Segurança do atirador
Ação anti-retorno(ricochete)

Redução de ruído
até 35dB

Facilita a retenção de
partículas/pó

Cores Disponíveis

DIMENSÕES

Nossas cortinas anti-retorno(anti-ricochete) são dis-
ponível no seguinte dimensões:

Largura: 100 cm 

Espessura: 7 mm, 10 mm.

 
Adapta-se aos sistemas de fixação existentes(trilhos/
pendurais, de correr, parafusos/buchas, cabo de aço/Il-
hoses). Instalação de ilhóses metálicos para a suspensão, 
sob encomenda.

Rolos/Lençóis Cortinas Prontas p/ instalação

CORTINA ANTI-RETORNO 
AUTO-CURÁVEL

Disponível na versão reforçada
(trama de poliéster)

Customização sob encomenda


