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IW 25

Divisórias em vidro único temperado ou laminado e lapidado de 8mm,10mm ou

12mm de espessura, montados no sistema de junta seca com estruturas em

alumínio extrudido anodizado ou pintado, tendo 25mm de espessura por 35mm

de altura.

A estrutura é composta por apenas dois elementos, sendo um para fixação ao

piso, parede e forro (extremidades) e o segundo elemento de encaixe para

travar e dar o acabamento ao sistema.

Junção entre vidros em perfil de policarbonato autoadesivo com tratamento

UV ou fita dupla autoadesiva dupla face.
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IW 25
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IW 86

A linha IW 86 é versátil com ampla gama de configurações e soluções que se adequam a

cada projeto.

Composta por uma guiaestrutural e quadros de vidro e/ou acabamentos em madeira liso

ou madeirados além de laminada de madeira natural, além dos componentes para

acabamento e vedação acústica.

VIDROS

Divisórias em vidro único centralizado ou faceando, duplo em vidros temperado ou

loaminado de 6mm ou 8mm com opção de sistema encaxilhado ou pele de vidro, podendo

ter persiana entre vidros (para sistema de vidro duplo).

A estrutura pode ser anodizada ou pintada.
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IW 86
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DECOR

Patenteado

• Painéis decorativos em baixo relevo em MDF

de 15 mm personalizados para cada projeto

• Espessura de 86 mm

• Estrutura em alumínio extrudado

• Saque frontal e individual dos painéis

• Acabamento em Resina Plástica reciclada

aplicada por termo moldagem

• 31 cores disponíveis
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DECOR
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PORTAS/FER

RAGENS

PORTAS

Nestas linha temos a opção para folha cega, vidro temperado ou com requadro, possui batente em 

aluminio preparado para receber o vidro com vedação para auxilio acústico.

FERRAGENS

Cega / requadro: La Fonte 515 ou conforme especificação do projeto.

Dobradição em alumínio com anéis de nylon para redução de ruídos em sua utilização.

Vidro: Puxador em H de 1 em alumínio anodizado com altura 500mm, fechadura tipo Glassvetro ref. 

1520

*ou conforme especificação do projeto

INTERRUPTOR

Batente preparado para receber instalação elétrica.

PERSIANAS

As persianas instaladas entre vidros são de 16/25mm em alumínio com acionamento manual (por botão 

externo) ou motorizado.

Em madeira de 50mm com acionamento manual (por cordão externo) ou motorizado.

PELÍCULAS

As películas instaladas em vidro único ou duplo seguem o modelo jateado ou filetado total ou 

parcial. Com a opção de ser personalizada.
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