


Praticidade construtiva e qualidade no 
acabamento são algumas de suas 
características. Podendo ser montada 
após termino total da obra e sem sujeira na 
instalação, tem reaproveitamento de 100% 
se necessár io remanejamento ou 
alteração de layout. 

A Divisória Sanisystem linha Master é 
indicada para sanitários e vestiários de uso 
coletivo como shoppings, aeroportos, 
escolas, universidades, academias, 
indústrias, supermercados, entre outros.     

Confeccionada com materiais de alta 
resistência e durabilidade, pode ser 
instalada em áreas molhadas como 
chuveiros e vestiários sem nenhuma 
restrição.

FALE CONOSCO



Confeccionados em painel monolítico de alta densidade e elevada 
resistência mecânica, quimicamente inerte, revestido em ambas as 
faces com laminado decorativo melamínico de alta pressão a alta 
temperatura, formando uma superfície texturizada resistente a 
manchas, impactos, abrasão e totalmente à prova d’água. Espessura 
final de 10mm, com dimensão de 2070 x 2800mm. Não é necessário 
fazer junções ou emendas.

Perfil de sustentação reforçado para batente das portas com desenho 
exclusivo, confeccionados em alumínio extrudado. Canal para encaixe 
de guarnição hidrorrepelente para amortecimento de impacto da porta. 
Acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi pó. Fixação nos 
painéis por meio de parafusos em aço inox com buchas de alumínio. No 
piso sapatas de nylon injetado de alta resistência na cor preta, tampas 
de acabamento superior em nylon injetado na cor preta.

Fecho deslizante tipo tarjeta livre/ocupado com puxador anatômico no 
lado interno e externo da porta, atende a norma ABNT-NBR 9050. 
Confeccionada em nylon injetado de alta resistência, sistema de 
abertura externa de emergência. Tampas de encaixe e espelhos 
adesivos especiais de alta aderência ocultando os parafusos para 
evitar a remoção indevida (anti-vandalismo).

 Confeccionados em perfil extrudado com acabamento polido, fixados 
na parede com parafuso e buchas em nylon ou nos painéis frontais por 
meio de parafusos de união em aço inox.

PAINÉIS E PORTAS

PERFIS

FECHADURAS

ACESSÓRIOS



A limpeza deve ser feita com esponja ou pano macio embebido com água, sabão neutro ou 
outros produtos de limpeza isentos de solventes ou componentes que apresentem alto 
poder de agressividade, como material abrasivo. Jamais utilizar produtos químicos 
corrosivos e agressivos nas ferragens, como ácidos e cloro. O eixo da dobradiça pode ser 
lubrificado com graxa em spray.

CONSERVAÇÃO

VISÃO FRONTAL

Fecho de tarjeta livre/ocupado em 

nylon injetado na cor preta com 

puxador. Indicador de utilização e 

sistema de abertura externa em 

situação de emergência.
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Dobradiça em alumínio com 

acabamento cromado, sistema 

de retorno automático e ângulo 

de permanência de abertura 45º 

ou totalmente fechada.

Suporte em alumínio com acabamento cromado.

SIMULE
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25
ANOS DE

MERCADO
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