
A aposta no desenvolvimento de soluções de divisórias fixas e amovíveis tem 
demonstrado uma mais valia.  
Permitindo conceber espaços com criatividade de design, proporcionando ambientes 
mais agradáveis e humanizados.

Linha Simple Elegance

Divisória amovível de vidro simples, constituída por estrutura de 
alumínio extrudido com perfil de altura de 33mm e espessura 107mm, 
painéis de vidro laminado incolor de 10mm a 16mm, colados entre si 
por perfil de policarbonato transparente de 4mm.

Linha Elegance Glass

Este modelo foi concebido com o objetivo de aliar a vertente funcional 
de performance acústica à vertente estética.
Composta por dois vidros laminados, assente numa robusta estrutura de 
alumínio.Proporciona um design moderno e elegante, conjugado com 
uma excelente eficácia acústica de 44dB Rw (para vidro duplo).

Linha Elegance Wood

A possibilidade de ser conjugada com toda a nossa gama de divisórias, 
permite ser uma das mais versáteis divisórias no mercado. Composta 
por painéis opacos em aglomerado de madeira (19mm) revestidos a 
melamina ou HPL e montados numa estrutura de alumínio por sistema 
de clipagem.  Com uma vasta variedade de acabamentos, é a solução 
mais criativa e eficiente.A performance acústica standard é de 46dB Rw, 
podendo sempre ser melhorada consoante as variadas necessidades do 
cliente.

Linha Linear

Divisória constituída por monovidro , com estrutura de alumínio 
extrudido com perfil perfil de 22mm de altura e 60mm de espessura.
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Paredes Móveis

Uma parede móvel é um conjunto de painéis dotados de um sistema de 
deslocamento que, depois de fechados formam uma parede, proporcionando 
uma utilização simultânea dos espaços. 
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Aplicações:

 Hoteis
 Centros de conferências
 Bibliotecas
 Auditórios
 Salas de Reuniões
 Centros de formação
 Centros Escolares
 Complexos multiusos
 Restauração, etc…

Características principais:

 Insonorização desde 32 a 54 Db
 Rapidez de configuração
 Fácil de utilizar
 Sem guia no solo
 Variedade de acabamentos
 Personalizável



Acabamentos

As possibilidades dos 
revestimentos para os painéis 
são ilimitados:

 Melamina
 Madeira
 Vidro
 Vinil
 Tecido
 Alcatifa
 Pintura
 Alumínio

Funcionamento

 Não necessita de guia no solo
 A divisória é constituída por 

painéis independentes 
suspensos 
que deslizam numa guia  
superior

 O sistema garante a 
estanquicidade do sistema 
com uma força de bloqueio de 
1100N.

 A utilização não requer 
formação específica

Exige Manutenção?

As operações de manutenção necessárias limitam-se a ajuste nos
painéis para compensar movimentos estruturais da construção.
O fornecimento da divisória inclui a entrega de um conjunto de 
Componentes e de um manual de instruções.
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