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Com linhas simples e contínuas, e apenas 8 perfis, a divisória L80 é versátil e de fácil instalação, com
um vasto conjunto de combinações, que permitem criar para cada espaço a solução mais adequada.
O dinamismo constante dos espaços exige aos sistemas de divisórias uma grande flexibilidade. Com a
L80 existe uma facilidade na alteração dos espaços, com rapidez e a custos reduzidos. A possibilidade de
utilização de materiais diferenciadores e integração de outros produtos, tais como armários e revestimentos,
permite criar ambientes distintos, soluções eficientes e à medida das necessidades.

SISTEMA

O mesmo perfil é utilizado em todo o
perímetro permitindo criar várias soluções.
Um número reduzido de capas em alumínio
interagem com este perfil para conseguir
diversas combinações.

Vantagens
• Simplicidade e elegância
• Versatilidade de soluções
• Número reduzido de perfis
• Ajustável à variação de PD
• Aro de porta ajustável em altura
• Facilidade e rapidez de montagem
• Facilidade na execução de alterações
• Integração de elementos decorativos
• Aplicação de estores venezianos e/ou rolo
• Possibilidade de eletrificação pelo interior
Imagens exemplificativas de combinações

Monovidro Simples (Central/Faceado) | Monovidro Duplo | Monovidro Triplo | Modular Opaco | Misto | Especiais | Portas batentes e de correr (simples/duplas)

L80
Acabamentos

Materiais alternativos

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

Permite a criatividade do projetista na utilização de materiais e
soluções distintas.

Acetinados

• Acrílicos 8, 10 e 12mm, em várias cores
• Termoclear 12mm
• Fenólicos 8, 10 e 12mm
• Painéis Metálicos
• VIROC 12 e 16mm, natural ou envernizado

Vidros
Painéis de vidro com 8, 10 ou 12mm de espessura, laminados ou temperados. Podem ser
incolores, translúcidos ou lacados, com propriedades acústicas.

• Valchromat 12 e 16mm, natural ou envernizado
• Revestimentos a cortiça, a tecido/pele e a papel

Elementos decorativos
A utilização de elementos decorativos complementa o conforto e a

Opacos
Painéis opacos com 16mm de espessura, verticais e/ou horizontais. Podem ser em melamina,
folheado de madeira e lacado, e tem a opção de isolamento acústico 40Kg/m3 (40mm).
Melaminas

Madeiras

decoração do espaço.

• Estores venezianos entre vidros
• Estores de rolo
• Aplicação de vinil
• Impressão em vidro e/ou opaco

Solução conjunta L50 > L80
Com uma expressão frontal uniforme de 40mm, comum aos dois

Saiba mais sobre a L80

sistemas, a L50 e a L80 podem interagir nos mesmos espaços.
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Combinações e sequências de montagem apresentadas de uma forma simples e clara
numa apresentação em video.

