Especificação Técnica
Porta Sanisystem Stone

Sistema de portas para box de banheiros e
vestiários em granito ou alvenaria de uso
coletivo, como shopping centers, aeroportos,
escolas, universidades, academias, indústrias,
supermercados entre outros. Praticidade
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construtiva e qualidade no acabamento são
algumas de suas características. Podendo ser
montada após termino total da obra e sem
sujeira na instalação.
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Portas

Dobradiça

Confeccionadas em painel monolítico de alta
densidade com espessura de 10mm, grande
durabilidade, resistência à umidade, manchas,
impactos e abrasão, revestidos com laminado
decorativo em ambas as faces nas seguintes
cores:

Em alumínio com acabamento cromado, sistema
de retorno automático e ângulo de permanência
de abertura de 45° ou totalmente fechada.
Fixação diretamente nos painéis de granito com
parafusos passantes.

Branco

Marfim
Claro

Platina

Grafite

Preto

Limpeza e Conservação
A limpeza deve ser feita com pano macio
umedecido com água e sabão ou detergente
neutro ou outros produtos de limpeza isentos de
solventes ou abrasivos.
Azul Bali Azul Coral Laranja

Vermelho

O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com
graxa em spray.

Fechadura
Fecho tipo tarjeta livre/ocupado em nylon
injetado na cor preta com puxador, indicador de
utilização e sistema de abertura externa de
emergência.
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Garantia
A garantia de 60 meses, oferecida pela
Divisystem inicia-se a partir da data de término
da instalação na obra. Sendo considerado como
garantia o reparo do produto danificado no local
da instalação. Esta garantia não se aplica caso o
produto tenha sofrido desgaste decorrente de
uso indevido, como riscos, arranhões, impacto,
sobrecarga, raspagem, corte na superfície, ter
sido submetido a produtos não especificados, ter
sido desmontado por pessoal não autorizado.
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Detalhamento técnico

Divisória

Detalhe do rebaixo

Montagem

10 mm

MEDIDA DA PORTA
600mm

10 mm

MEDIDA DO VÃO
595mm

Furação para porta de sanitário padrão

Furação para porta de chuveiro padrão

600x1650mm

600x1800mm
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Detalhamento técnico

Box sanitário

Box chuveiro

Box PNE
porta 60cm

porta 60cm

porta 90cm

180 cm

180 cm

165 cm

Planta baixa

15 cm

Vista frontal
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