


O SunTech conta com uma tecnologia 
inovadora que confere resistência a 
desbotamento e efeitos degradantes 
ocasionados por diversas intempéries, 
como sol, chuva, vento e umidade.

Essa tecnologia é aplicada desde a 
fabricação do fio até o seu acabamento, 
sendo exclusiva para o Branyl SunTech®.

Os tecidos SunTech oferecem alta 
performance, protegem contra os raios 
solares, são extremamente resistentes, 
impermeáveis e de fácil manutenção. 
Consulte o manual de limpeza e 
conservação do produto.

DURABILIDADE
TESTADA E GARANTIDA

ALTA PERFORMANCE
E FÁCIL DE LIMPAR



A RESISTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA, O DESIGN QUE SEMPRE SONHOU.

O Branyl SunTech® é um tecido de alta performance elaborado com tecnologia exclusiva, capaz 
de ficar exposto em ambientes externos durante longos períodos, mantendo suas características 
por muito mais tempo.

Com designs e cores inspirados nas grandes tendências, o SunTech é a opção ideal para quem 
precisa de alta durabilidade sem abrir mão de sofisticação, conforto e beleza, sendo perfeito 
para utilização em varandas, churrasqueiras, piscinas, jardins, toldos, pufes, casas de praia, 
ombrelones, resorts e embarcações náuticas.



BELEZA E CONFORTO EM CADA DETALHE

TECNOLOGIA EM CADA FIO

O Branyl SunTech® utiliza um processo especial desde 
a fabricação do fio, em que as fibras são saturadas com 
pigmentos e protetores UV, proporcionando coloração e 
alta resistência ao fio e, consequentemente, ao produto.

As características de desempenho dos tecidos Branyl 
SunTech® são inigualáveis em termos de resistência a 
desbotamento e efeitos degradantes da luz solar.

Além de toda a qualidade, 
os tecidos Branyl SunTech® 

oferecem modelos em 
diversas cores e designs para 
inspirar beleza e conforto 
aos ambientes externos, e 
possuem um acabamento 
especial - Soft Touch - que 
confere um toque diferenciado 
ao produto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - BRANYL SUNTECH®

Consulte especificações técnicas, 
manual e garantia do produto 
em nosso site ou solicite a um
de nossos distribuidores. 

.  Proteção UV - UPF 50+

.  Impermeável 

.  Antimofo e antimanchas 

.  Alta resistência a abrasão 

.  Alta resistência a intempéries 

.  Soft Touch - Confortável Todas as fotos do catálogo são meramente ilustrativas.



FÁBRICA  (Capivari)
Rua Benedito Pereira da Cunha, 310

CEP: 13360-000   .   Capivari, SP – Brasil
(19) 3492.8400

VENDAS  (São Paulo)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, cj. 19J, Jd. Paulistano
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