Especificação Técnica
Divisória Sanisystem Plus

Uma divisória moderna, de montagem prática
e econômica. Confeccionada em painéis de
MDF ou MDP com 18mm de espessura com
revestimento em BP, ferragens nas opções em
Nylon injetado na cor preta ou em Metal na cor
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prata polido. Sistema elevado do piso em
13cm para faciliar a limpeza. Ideal para
ambientes com grande movimentação de
pessoas, exceto vestiários com chuveiros.
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Painéis e Portas

Fechadura

Divisória confeccionada com chapas de MDF
(placas de fibra de madeira de média densidade)
ou MDP (placas de partículas de madeira de
média densidade) com 18mm de espessura com
acabamento em laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces. Acabamento de
bordas em fitas de PVC na mesma cor do painel.
Portas com modulações padrões de 60cm e
90cm com altura de 180cm elevadas do piso em
13cm, possibilidade de abertura para dentro e
para fora do box. Painéis nos padrões lisos,
madeirados e fantasias (catálogo Comporta).

Peças tipo fecho livre/ocupado, em nylon na cor
preta ou em alumínio escovado, indicador de
utilização e sistema de abertura externa de
emergência.

LISAS

MADEIRADOS

Dobradiças com retorno automático e ângulo de
abertura regulável, em nylon na cor preta ou em
alumínio escovado.

Acessórios
FANTASIAS

Estrutura
Suportes inferiores e superiores de sustentação
e suportes de painéis em nylon na cor preta ou
em alumínio escovado. Mantendo todo o sistema
elevado do piso entre 130mm e 160mm.
Batentes de porta e barra de travamento superior
em alumínio extrudado nos acabamentos
anodizado natural ou com pintura eletrostática a
pó na cor preta.
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Dobradiça

Puxadores das portas, porta-objeto de canto
interno aos boxes, cabideiros em nylon na cor
preta ou em alumínio escovado.

Tapa vistas
Tapa-mictório com prateleira, Tapa-vista de
entrada e de lavatório e Porta-objeto de canto.
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Limpeza e Conservação

Garantia

A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio

A garantia de 60 meses, oferecida pela Divisystem

embebido com água, sabão neutro ou outros

inicia-se a partir da data de término da instalação na

produtos de limpeza isentos de solventes ou

obra. Sendo considerado como garantia o reparo do

componentes de limpeza que apresentam alto poder

produto danificado no local da instalação. Esta

de agressividade, como material abrasivo.

garantia não se aplica caso o produto tenha sofrido

O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa

desgaste decorrente de uso indevido, como riscos,

em spray.

arranhões, impacto, sobrecarga, raspagem, corte na
superfície, ter sido submetido a produtos não
especificados, ter sido desmontado por pessoal não
autorizado.

Detalhamento técnico

Divisória

Tapa vista
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Tapa mictório
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Detalhamento técnico

Box sanitário

Box sanitário

porta 60cm

porta 60cm

Box PNE

MÍNIMO RECOMENDADO

porta objeto
de canto

A

125 cm

170 cm

150 cm

porta 90cm

A’

200 cm

180 cm

Planta baixa

13 cm

Vista frontal
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Detalhamento técnico
60 cm

200 cm

180 cm

125 cm

110 cm

13 cm

Corte AA’

Tapa vista de entrada
Tapa vista de lavatório

40 cm

40 cm

80 cm
130 cm

50 cm

Tapa mictório - planta
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Tapa mictório - vista lateral
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