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Muitas organizações atualmente optam por criar zonas de trabalho em open space. As razões desta 
escolha podem ser diversas, desde optimizar espaços, reduzir custos, facilitar a comunicação entre a 
equipa, evitar marcar os diferentes estatutos e auxiliar os gestores nas tarefas de coordenação de grupos 
criando, assim, uma maior proximidade. Para responder a algumas das necessidades dos open space a 
Levira propõe soluções com a divisória L50 que possibilita a criação de zonas mais privadas. Com uma 
vasta gama de produtos, desde as divisórias, armários, biombos e ao mobiliário de escritório, é possível 
criar uma harmonia espacial com várias soluções integradas entre si.

Economia, Simplicidade, Luminosidade são os três 
elementos principais que unem o vidro, o alumínio e 
os painéis opacos revestidos a melamina ou folha de 
madeira natural.

A L50 é uma divisória amovível com 50mm de espessura 
e uma expressão frontal de 40mm, em todas as gamas. 
Os elementos estruturais são alumínio podendo ser 
complementados com zonas vidradas ou opacas.

A atual necessidade de mobilidade e adaptação exige, 
cada vez mais, que os espaços se ajustem. A L50 foi 
pensada, desenhada e produzida com o objetivo de se 
adaptar facilmente aos espaços idealizados.

Monovidro Simples Centrado| Monopainel Opaco com painel simples| Painel Opaco duplo | Portas batentes e de correr exterior (simples / duplas)

SISTEMA

Exemplos de combinações standards Exemplo de armários modulares
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Acabamentos

Perfis

Acetinados

Vidros

Opacos

         

Melaminas                                                                 Madeiras                

Mais informação sobre L50

              

Painéis de vidro com 10 ou 12mm de espessura, laminados ou temperados. Podem ser
incolores, translúcidos ou lacados, com propriedades acústicas.

Painéis opacos com (16mm/25mm) de espessura verticais. Podem ser em melamina, folheado 
de madeira e lacado, e tem a opção de isolamento com espuma acústica de 17mm de espessura.

              

Os perfis poderão ser personalizados, pois além dos acetinados normais, temos ainda toda a
gama RAL em lacados, e outras soluções diferenciadoras sob consulta.
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Materiais alternativos

Permite a criatividade do projetista na utilização de materiais e

soluções distintas.

• Acrílicos 10 e 12mm, em várias cores

• Termoclear 12mm

• Fenólicos 10 e 12mm

• VIROC 10, 12 e 16mm (duplo) , natural ou envernizado

• Valchromat 12 e 16mm (duplo) , natural ou envernizado

• Revestimentos a cortiça, a tecido/pele e a papel

Elementos decorativos

A utilização de elementos decorativos complementa o conforto

e a decoração do espaço.

•  Aplicação de vinil

• Impressão em vidro e/ou opaco

Solução conjunta L50 > L80 

Com uma expressão frontal uniforme de 40mm, comum aos dois

sistemas, a L50 e a L80 podem interagir nos mesmos espaços.
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