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Produto em lançamento com as qualidades do 
reconhecido sistema Alcoplac com mais leveza visual e 
luminosidade. 
 

Características:  
-Leveza visual devido seu sistema autoportante que dispensa a 
utilização de travamentos horizontais.  
-Sistema composto de montantes estruturais de alumínio fixados 
rigidamente ao piso e painéis em laminado estrutural TS (fórmica 
maciça) fixados nas paredes com fixações especiais, conferindo  
a necessária rigidez e estabilização ao sistema. 
-Total praticidade, versatilidade e rapidez na sua instalação. 

-Produzida com materiais à prova d’água

   

, pode ser utilizada em 
áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes 
de chuveiro, sem restrições. 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Painéis: laminado melamínico estrutural TS, com acabamento 
texturizado dupla-face. 

Material monolítico de alta densidade, totalmente à prova 
d’água, com alta resistência mecânica, alta dureza superficial,  
quimicamente estável e inerte, resultante da prensagem em alta 
temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm2) do composto de 
camadas de extrato de fibras celulósicas, impregnadas com 
resina fenólica e papel decorativo “Print” nas duas faces, com 
resina melamínica. 

 

 Dimensões horizontais: boxes normais 
 -Largura dos boxes: a partir de 85cm, com portas de 0,60m 
 de  largura.  
 -Profundidade dos boxes: 1,25m (padrão), ou outras 
 medidas acima de 1,20m. 
 Dimensões horizontais: box PNE 
 -Largura dos boxes uso PNE:  mínimo de 1,50m, com portas 
 de 0,84m de largura. 
 -Profundidade dos boxes: 1,70m. 
 Obs: as dimensões deverão ser adaptadas para 
 atendimento à ABNT NBR 9050 2004. 
  

 Dimensões verticais: divisória com pé direito padrão de 
 1,80m, sendo: 
 -Painéis frontais e laterais com altura de 1,80m, sem 
 elevação do piso. 
 -Divisões internas e portas com altura de 1,65m elevados 
 0,15m do piso. 

 

 Cores e acabamentos: cartela de cores da empresa 
 Formiline, com acabamento texturizado dupla face. 

-Estoque permanente nas cores: Polar, Gelo, Cinza Claro, 
Platina, Ovo, Marfim Claro, Azul Lago, Azul Mineral e 
Mediterranée. 
 

Junção horizontal: os painéis internos terão uma junção 
horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas 
extremidades, assegurando total rigidez e consolidação. 

 

Portas: vidro cristal temperado de 8mm de espessura com 
serigrafia plena na cor branca opaca. 
 
Perfil Montante: em perfil reforçado de alumínio, liga 6063, 
têmpera T-6, modelo exclusivo da empresa. 
 

 
 
Perfis complementares exclusivos
-Montante reforçado para situações especiais de projeto. 

: 

-Coluna autoportante para estruturação de painéis isolados. 
-Coluna de acabamento 
-Coluna para junções em ângulo (variável). 
Cores e acabamentos
Anodização natural ou pintura eletrostática brilhante nas 
cores branca ou preta. 

: 

 
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em 
nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência 
mecânica) na cor branca e espelhos de acabamento em 
policarbonato, impresso na cor prata

 
. 

Características
-abertura externa de emergência 

: 

-puxadores externo e interno anatômicos. 
-sistema universal de abertura com lingueta deslizante, 
possibilitando sua utilização PNE. 
-inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção 
 indevida (antifurto). 
 

Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de 
alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino 
eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo 
de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou 
qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.  
Cor e acabamento: pintura eletrostática na cor branca 
brilhante
 

. 

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com 
parafuso trava em aço inox com fenda sextavada. 
Cores e acabamento

 

: na mesma cor e acabamento dos 
montantes de alumínio. 

Demais componentes: 
-Sapata de nylon para isolação e vedação no piso. 
-Sapata rígida (interna não aparente)sobre a sapata de 
nylon,em liga especial alumínio, fixada no piso com 
chumbadores de aço. 
-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço 
inoxidável. 
-Tampa dos perfis em nylon na cor preta. 
-Batedor da porta no montante em resina transparente. 

 

Acessórios: 
 

 Tapa-vista de entrada (TVE) 
-altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso
-largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante 
na extremidade. 

. 

 

 Tapa-vista de lavatório (TVL) 
-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso

-largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate 
na extremidade.  

 com a 
utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm. 

 

 Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, 
 com cantos externos arredondados, acoplado com 
 prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275 m , fixados com 
 suportes especiais de alumínio nas paredes. 

-medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso. 
-outras medidas e desenhos: conforme projeto. 

 

Manutenção: todos os componentes podem ser limpos ou 
lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente 
neutro.  

Obs: nunca utilizar produtos químicos corrosivos e/ou esponjas 
abrasivas. 

 

Garantia: 
-Dobradiças e fechaduras: 05 anos. 
-Demais componentes: 10 anos. 

 

Nota: 
-Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos 
da empresa. 
-Os produtos Neocom System estão em permanente 
desenvolvimento, portanto sujeitos a alterações sem aviso prévio 
sempre que incorporadas novas soluções. 
Obs: biblioteca eletrônica do produto para download em 
arquivo ".dwg" (autocad) no website da empresa. 
Acesse: www.neocom.com.br 
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