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A Empresa
T

rabalhando desde 2003 com 
projetos de sonorização, Alcides, 
Fundador da Isoacustic, viu que a 
bateria sempre era um “problema” , 

pois o som sempre vazava muito no palco 
diminuindo a qualidade (inteligibilidade) do 
som no ambiente.
Com isso, em 2005, buscou-se uma solução 
em acrílico, por causa de sua transparência, 
para poder resolver o problema de vazamento 
de som no palco. O objetivo era fazer um 
projeto totalmente diferente do que já se tinha 
no mercado, e por isso, o projeto baseou-se 
em 3 premissas básicas:

O material utilizado na confecção do sistema é 
somente acrílico e borracha transparente. Assim não 
haverá nenhum bloqueio 

As placas são unidas através de uma borracha 
transparente, fazendo um sistema de biombo 
proporcionando um tempo de montagem de 
aproximadamente 1 minuto.

Fizemos uma alteração no acrílico objetivando o 
aumento do coeficiente de absorção do som e da luz. 
Não é acrílico convencional! 

Britânicos da banda The Who, que usaram nosso sistema
no rock in rio 2017.

 Dentre suas inúmeras possibilidades de 
utilização, os produtos em acrílico da 
Isoacustic são padrão de qualidade e 
eficiência entre diversos meios, com uma 
diversa gama de clientes, dentre eles: Igrejas 
e templos, empresas de sonorização, 
estúdios, auditórios, teatros, casas noturnas, 
ba res ,  r es tau ran tes ,  en t r e  ou t r os .
 Há muito tempo a bateria é considerada a 
grande “vilã” no que diz respeito ao 
vazamento de som de palco, por se tratar de 
um instrumento percussivo, onde o músico 
precisa ter “pegada” para que consiga tirar um 
som adequado. Todos os instrumentos que 
compõem o palco (violão, baixo, guitarra, 
teclado...), tem o seu volume controlado por 
um “simples” botão colocando a altura da 
maneira que achar  mais adequada. 
O sistema  vem com a proposta de  Isoacustic
acabar com esse problema proporcionando a 
separação acústica entre o instrumento e o 
palco, reduzindo assim, o vazamento de som 
no palco objetivando um aumento na 
qualidade sonora. Grandes Músicos, 
Operadores de Audio e Produtores vem 
usando o sistema ISOACUSTIC devido ao 
seu grande diferencial de mercado.

Quem usa: Funcionabilidade

Estética

Adequabilidade
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Sistema projetado especificamente 
para isolamento acústico de bateria. 
Feito através de um projeto,
testado em diversos ambientes.

Acrílico puro em 6mm, 
conseguindo uma redução 
de aproximadamente 20db.

Sistema composto por placas,
com isso, caso aumente o tamanho 
ou o posicionamento da bateria 
é só acoplar mais 1 placa.

Sistema composto por placas,
com isso, caso aumente o tamanho 
ou o posicionamento da bateria 
é só acoplar mais 1 placa.

As placas são unidas umas as outras 
através de uma borracha transparente, 
com isso, você tem 2 função essenciais: 
Estética e Praticidade

 Devido ao grande volume de entregas 
pelo Brasil, efetivamos uma parceria 
com algumas transportadoras 
proporcionando um preço 
bastante acessível 

Estética, não usamos nenhum tipo
de ferragem ,todo o sistema 
é vedado de fora a fora 
pela borracha transparente.

Suporte de equipe especializada que
orientará na melhor escolha
 de sistema para suas necessdidades

Praticidade, a borracha transparente 
proporciona as placas modelarem 
a volta da bateria, com isso, 
as placas ficam o mais perto 
possível da bateria

Com acrílico diferenciado, nosso material tem 
coeficiente maiorde absorção do som e luz, 
em relação ao acrílico comum. 
Um dos motivos de fornecermos para Rede Globo 
é que o IsoAcustic não reflete na lente da câmera.

Temos a honra de ter como 
clientes, artistas como: Lulu 
Santos, The Who, Naldo 
Benny, Paralamas do 
Sucesso, Roberto Carlos, 
Gabriel Pensador,  dentre 
outros clientes que confiam e 
aprovam nossos serviços
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 Desde a menor igreja até os palcos de grandes shows, os produtos Isoacustic.Ha mais de 
15 anos no mercado musical, os aquários de bateria Isoacustic e nossas soluções
acústicas são padrão de qualidade e excêllencia para estudios de gravação, 
shows e igrejas

OS MELHORES
USAM ISOACUSTIC

Aclamado pelos melhores 
artistas

312-329-128 

Alexandre Pires Thiaguinho The Who

Erasmo Carlos Lenine Jorge e Mateus

Os melhores usam Isoacustic:
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Roberto Carlos

Lulu Santos



Tamanhos

150 cm 170 cm 180 cm
Versatil, portatil e eficiente, os 
sistemas isoacustic com placas 
de 150 centimentros são nossa 
linha de entrada para os sistemas 
de iso lamento.  O s is tema 
isoacustic no tamanho de 150 
centimentros é indicados para 
setups de bateria e percussão de 
pequenas dimensões,  em 
e s p e c i fi c o  p a r a  s h o w s , 
apresentações acusticas.

Na mistura entre cobertura e 
p o r t a b i l i d a d e ,  o  s i s t e m a 
Isoacustic no tamanho de 170 
centimentros  é um de nossos 
modelos mais amplamente 
utilizados em todo o mercado 
musical do Brasil. Preparado 
para qualquer tipo de situação 
seu uso é vasto, tanto em igrejas 
como em estudios e na estrada, 
em shows.

Em nosso modelo de maior 
eficiencia, o sistema Isoacustic 
no tamanho de 180 centimentros 
é uma ferramenta perfeita para 
e l i m i n a r  v a z a m e n t o s  d e 
gravação e restringir o volume 
total da bateria e/ou modulo de 
percussão em questão. Robusto 
e eficiente, o aquário é a melhor 
solução para isolamento acustico 
de modo aberto e portatil.

Ideal para: Ideal para: Ideal para:
Ÿ Percussão
Ÿ Baterias compactas
Ÿ Pequenas igrejas
Ÿ Redução de volume

Ÿ Estúdio
Ÿ Bateria completa
Ÿ Igrejas
Ÿ Shows
Ÿ Redução de volume

Ÿ Estúdio
Ÿ Bateria completa
Ÿ Igrejas
Ÿ Shows
Ÿ Redução de volume

Bateria
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150cm
Voltado para instrumentos de 
percussão, nosso sistema de 
isolamento tem adaptações 
especiais, com uma medida 
reduzida, com placas de 150 x 60 
centímetros. Versátil, portátil e 
eficiente, nosso aquário para 
p e r c u s s ã o  é  p r o j e t a d o  e 
construído para levar o melhor 
som tanto em um show quanto em 
suas gravações.

Ideal para:
Ÿ Estúdio
Ÿ Bateria completa
Ÿ Igrejas
Ÿ Shows
Ÿ Redução de volume

Priorizando a portabilidade, temos 
também aquários de tamanho 
compacto,  para iso lamento 
acústico de percussão, com 
120x60 centímetros de altura. 
Projetados para sempre obter o 
melhor resultado em isolamento e 
portabilidade, os aquários de 120 
centímetros podem ser grandes 
aliados para manter o seu som 
sobre controle.

120cm

com objetivo de melhorar a microfonação em 
shows e eventos, temos também soluções em 
iso lamento em acúst ico  para cubos e 
amplificadores. Tanto para uso em perfomance 
ao vivo como para gravações em estudio com 
ambiencia controlada, o sistema isoacustic é um 
grande diferencial na hora de manter a qualidade 
sonora para um bom resultado final. 

Percussão

Percussão
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Voltado para a melhor performance em microfones, o Isodisk, produto 
fabricado e desenvolvido por nós da Isoacustic, é uma ferramenta 
imprescindível para se obter o melhor de um artista em uma 
apresentação ao vivo, seja em um show, uma igreja, ou em um estúdio. 
Garantindo para o artista uma boa audição sobre o seu próprio trabalho, 
o Isodisk é a solução ideal para retorno para vocais e instrumentos de 
sopro em geral.

Voz e flautas

Proteja seu sistema
Proteja seu aquário de bateria 
contra danos e acidentes que 
acontecem ao longo da vida útil do 
produto. Previna arranhões e 
desgas tes  desnecessár ios 
adquirindo a IsoHardcase ou a 
versão Isobagfornecemos o 
acessório indispensável para o 
transporte ou armazenagem do 
seu sistema Isoacustic. Todo 
construído em compensado 
naval, revestido externamente em 
fórmica texturizada, 

acabamento interno em espuma, 
cantoneiras "L" em alumínio 
anodizado, sistema de encaixe e 
vedação "macho-fêmea" em 
alumínio anodizado, 8 biqueiras 
tipo "bola", mata-juntas, 2 alças 
externas (c/ punho emborrachado 
e c/ mola de retorno), 2 fechos tipo 
"borboleta" embutidos (sendo 1 c/ 
suporte p/ cadeado), dobradiças 
(p/ abertura da tampa 90°), pés de 
borracha e 2 rodízios embutidos 
de 3".
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Desenho do teto Parede Acrílico P6 6 placas

Vista de Cima
Diagrama da cabine em L

195,07 cm

2
0

0
,0

0
cm
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O melhor lugar para a bateria ficar posicionada é no  “L” da parede,
pois fica longe do centro onde esta o cantor / preletor. 



Acrílico P6 180x60

143,98 mm

200cm

119,00 mm

1
8
0
cm

Sistema com 6 placas
vista por cima
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Posição frontal do baterista em relação a platéia.



Acrílico P6 6 placas

O melhor lugar para a bateria ficar posicionada é no  “L” da parede,
pois fica longe do centro onde esta o cantor / preletor. 

Sistema com 5 placas
vista por cima
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Fale conosco

Nossa fábrica encontra-se aberta para visitação e 
atendimento para projetos sob medida.

Nossa fábrica encontra-se aberta para visitação e 
atendimento para projetos sob medida.

Telefones Redes Sociais

(21) 3570-3421 /isoacustic

(21)99195-3932
(Whatsapp)

f

@isoacusticC


