
Atenção
Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.

Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.

Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.

Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.

Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário,  procure 

o responsável técnico da obra para obter tais informações.

Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.

Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem 

para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.

Evite batidas.

A garantia dá-se pela correta instalação do material.

Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.
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As sapatas de sustentação de piso são colocadas somente nas frentes 

dos boxes. Nos painéis das extremidades é colocada somente 1 sapata 

e nos painéis dos meios são colocadas 2 sapatas.

A sapata possui regulagem de altura, corrigindo os desníveis de 

piso.

125 cm

1,8 cm

Parede

Distância da marcação 

do Painel à parede

Montagem e 

marcação da sapata

FUROS Ø 8 mm

2 furos Ø 6mm

24mm

Marcação dos painéis no piso (conforme projeto) e furação na parede

Medidas das Portas

PORTA PARA SANITÁRIO
600x1800x18mm

PORTA PARA SANITÁRIO 
PNE

900x1800x18mm

1

2 Marcação e furação para as sapatas e verificação do lado de abertura 

das portas

1

60,8 cm Porta padrão
90,8 cm Porta PNE

Abertura externa Abertura interna

170cm
31cm

31cm

75cm

75cm

75cm

75cm

125cm



Fixação dos Suportes na parede e das Sapatas no piso.

Medição e recorte dos Painéis Frontais (Bandeiras).

P2

P6

P1

P4

Utilizar os painéis de 

125x180cm para efetuar 

os recortes das bandeiras

Utilizar serra
de boa qualidade

para não danificar as
peças.

125cm

1
8
0
cm

MEDIDA MEDIDAMEDIDA

3

2

P1
Bucha 8mm

P2
Bucha 6mm

P4
Parafuso 4,8x50mm

P6
Parafuso 4,2x38mm

4

bandeira

bandeira

bandeira



Marcação, furação e fixação dos Suportes nas bandeiras.

Montagem e fixação dos painéis nos suportes das bandeiras e parede.

Fixar os painéis 

intermediários 

(125x180cm) nas 

bandeiras.

PAINÉIS INTERMEDIÁRIOS

   125 X 180 cm

PAINEL LATERAL PNE

  até 270 X 180 cm

Apoiar as bandeira que receberão 

suportes nas sapatas para fazer as 

respectivas marcações. Seguir o 

mesmo alinhamento dos Suportes 

de parede.

Fixar Suportes na 

Bandeira

P5

P5

P5

P5

5

6

3

P5
Parafuso 4,5x20mm



Fixação dos Suportes superiores nas bandeiras.

Corte e fixação das Barras Superiores.

Alinhar os Suportes Superiores nas bandeiras com as Sapatas, fazer as 

marcações para furos conforme posição dos parafusos.

Fazer furo com Ø 6mm na bandeira e escarear.

Utilizar os parafusos e componentes que acompanham a peça na 

embalagem.

Montagem da Canopla

Encaixar cotovelos 

no tubo superior

P6

P2

P11

7

8

4
P11

Parafuso 3,5x11mm

brocante

P2
Bucha 6mm

P6
Parafuso 4,2x38mm

P11



P5

Colocação dos Batentes, conforme lado de abertura das portas, 

ajuste dos vãos de porta e travamento das Barras superiores.

Colocação das portas, fixação das dobradiças, fechadura e 

acessórios.

Furar e escarear o 

batente. Colocar 

guarnição de borracha.

Montagem da tarjeta 
livre-ocupado

(usar espaçador se a
abertura for para fora)

Furações para tarjetaMontagem do cabide Montagem do puxador

Fixar os Batentes nas Bandeiras.

Ajustar medidas das portas.

Conferir prumo das Bandeiras

Fixar as os Suportes superiores nas 

barras para travar o conjunto.

P5P5

P7

9

10

P7
Parafuso 4,2x16mm

5

P11

P10
Parafuso 3,9x25mm

brocante

Ø8mm

Ø15mm

Montagem das dobradiças

A - Direita
B - Esquerda

P5
Parafuso 4,5x20mm


