Basic System
São divisórias sanitárias compostas por painéis de
laminados estruturais apoiados em pedestais
metálicos que levam na parte superior, uma
travessa de alumínio estruturado garantindo assim
a estabilidade necessária. Este é um sistema
exclusivo da Pertech®, com altura de 2,025 m.

Dividindo Espaços,
Multiplicando Soluções
As Divisórias Sanitárias da Pertech® são compostas de
painéis dupla face em laminados estrutural (TS)
indicadas para academias, vestiários e banheiros de uso
público, exemplo aeroportos, rodoviárias, escolas,
arenas, hospitais etc.
Disponível em diversas cores, permite ainda a
personalização com fotos, logotipos e imagens.
A linha de Divisórias Sanitárias da Petech® é composta
por: Basic System, BasePlac e a mais recente inovação
da Pertech®, a Porta Post Forming.

Divisórias Sanitárias

Características

Oferece um novo design de portas em Post
Forming, com tecnologia inédita no Brasil. Feita
sob encomenda, está disponível em todas as
cores da cartela.

As Divisórias Sanitárias da Pertech® são fabricadas em
painéis na espessura de 10mm, que por ser
autoportante, dispensa qualquer tipo de substrato.
Sua instalação é rápida e fácil. Ideais para escritórios,
escolas, aeroportos, shopping centers, clubes,
academias, bares e restaurantes.

BasePlac
São divisórias sanitárias compostas por painéis de
laminados estruturais apoiados diretamente no piso,
sendo suportados por pers de alumínio verticais.
Sua altura é de 1,80 m.

Não indicamos utilizar para manutenção materiais
abrasivos como palha de aço ou produtos de limpeza
que contenham abrasivos em sua composição.

Basic Glass

Para limpeza, recomendamos aplicação de álcool,
produto multiuso ou sabão de coco com pano úmido.

Dados Técnicos

Basic System

BasicPlac

Altura

2025 mm

1800 mm

Portas

620 x 1870 mm

620 x 1650 mm

até 1250 mm

até 1250 mm

1530 até 1900 mm

1530 até 1900 mm

Tapa vista de mictórios

350 x 700 mm

350 x 700 mm

Tapa vista de lavatório

620 x 1900 mm

620 x 1900 mm

Tapa vista de entrada

1000 x 1900 mm

1000 x 1900 mm

Profundidades de boxes convencionais
Profundidades de boxes decientes
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Basic Design

Benefícios
Garantia de 10 anos

São divisórias sanitárias fabricadas em vidro
serigrafado de 8 mm, dentro do padrão da
certicação da Inmetro. Proporciona uma textura
resistente que atende a projetos contemporâneos.
Praticidade na instalação, estética e segurança.

Resistência à umidade
Rigidez das placas
Fácil Instalação
Resistência a produtos químicos
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