


Divisórias Sanitárias Newplac 

Sistema completo de Divisórias Sanitárias que une a resistência 
do painel estrutural TS com a rigidez dos batentes de alumínio, 
resultando em um produto de grande estabilidade e funcionalidade 
para a divisão de ambientes de uso coletivo. 



O Sistema de Divisórias Sanitárias Newplac é composto 
por painéis em laminado melamínico estrutural TS de 
grande durabilidade, perfis em alumínio, conjunto de 
acessórios de fixação e ferragens completas, que garantem 
um produto resistente, com um design moderno e alto 
padrão de acabamento e funcionalidade. 

Seu sistema permite uma montagem rápida, limpa, com 
ajustes perfeitos e grande versatilidade construtiva, 
pois pode ser instalado após o término da obra e 
com possibilidade de reaproveitamento, em caso de 
remanejamento ou mudança de layout do ambiente. 

O resultado é um produto com características únicas de 
beleza estética, funcionalidade e resistência de portas 
e painéis, além de permitir combinações de cores e 
proporcionar facilidade de manutenção, alta resistência 
ao desgaste e ao impacto, à umidade, ao calor, insetos e 
fungos, às manchas e ao ataque de produtos químicos 
domésticos, que não sejam abrasivos (cera ou silicone). 

Divisórias Sanitárias 

Aplicações 

O Sistema de Divisórias Sanitárias Newplac é próprio 
para utilização em banheiros, vestiários e demais 
áreas molhadas, além de atender as necessidades de 
ambientes de uso coletivo com alto fluxo de usuários, 
tais como: aeroportos, shopping centers, prédios 
comerciais, indústrias, clubes, academias, escolas, 
cinemas, hipermercados, entre outros. 

Divisórias Sanitárias 

Limpeza 
1,83 m 

Elevação Frontal 
0,15 m 

Como a sua superfície não é porosa e não retém 
sujeira, não existe a proliferação de fungos e bactérias. 
Portanto, sua conservação é muito simples: apenas um 
pano úmido embebido com um dos produtos de limpeza 
doméstica, isentos de solventes ou componentes que 
apresentam alto poder de agressividade, como material 
abrasivo (cera ou silicone). 

Cores Disponíveis de Painéis e Portas 

Branco 
C-1001 

Ártico 
C-1036 

Gelo 
C-1030 

Cinza 
C-1017 

Bege 
C-1023 

Azul 
C-1080 

Preto 
C-1046 

1,68 m 



Especificações Técnicas do Sistema 

Painéis e Portas: 
Composto por laminado melamínico estrutural TS, 
10mm de espessura, dupla face, com acabamento 
texturizado. 

Batente: 
Em alumínio anodizado natural ou pintado por sistema 
eletrostático, nas cores branca e preta. 

Ferragens e Acessórios de Fixação: 
Dobradiças automáticas com sistema de abertura a 45º, 
com acabamento cromado ou pintadas eletrostaticamente 
nas cores branca (brilho) ou preta (fosco). 

Fechadura tipo tarjeta, em aço, com disco Livre / 
Ocupado, abertura com sistema helicoidal e acabamento 
em aço inox ou pintura eletrostática nas cores branca 
(brilho) ou preta (fosco). 

Suporte de fixação em latão cromado ou pintura 
eletrostática nas cores branca (brilho) ou preta (fosco). 

Tapa-Vista 

Dimensões 

Painel 
Dimensão: 1220x1830x10mm 
Altura do sistema: 1830mm 
Painéis e Portas elevados do piso: 150mm 

Tapa-Vistas 
Tapa-vista de mictório com prateleira: 400x750x10mm 
Tapa-vista de entrada: 1000x1830x10mm 
Tapa-vista lateral: 600x1830x10mm 

Tapa-Vista de Mictório 

Prateleira Acessórios 



Portas Newplac 

Uma solução prática e versátil que soluciona a 
instalação de portas em boxes sanitários com 
paredes de pedra, alvenaria, ou qualquer outro 
tipo de material. 

Produzida com material nobre, à prova d’água 
(laminado melamínico estrutural TS) as portas 
Newplac são apropriadas para utilização em 
áreas molhadas como sanitários e vestiários de 
uso coletivo. 

Dentre suas qualidades, destacam-se: 
Beleza: 
Os painéis de laminado melamínico estrutural 
TS com sua enorme variedade de cores, os 
perfis de alumínio anodizados ou pintados 
eletrostaticamente e as ferragens e acessórios 
exclusivos de fixação, proporcionam um visual 
agradável e moderno ao produto. 

Praticidade: 
Instalação rápida após o assentamento de todas 
as paredes das divisórias, sem necessidade de 
peças especiais. 

Durabilidade: 
O painel em laminado estrutural TS, os 
batentes em alumínio e as ferragens e acessórios 
especiais do Sistema de Divisórias Sanitárias 
Newplac proporcionam durabilidade excepcional 
ao produto. 

Batente para Pedra 

Porta Pedra de 
20 a 30 mm 

Batente para TS 

Porta Painel 

Box sanitário com parede de granito 



 


