ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários
Modelo: NEOPLAC
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°.
anodizado
fosco
acetinado
ou
pintura
Acabamento:
eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon
reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica)
na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato,
impresso nas cores prata, preta ou branca.
Características:
- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura
com
lingueta
deslizante,
possibilitando sua utilização por portadores de deficiências físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção
indevida (anti-furto).

Características: Um produto inovador que alia o baixo custo e
excepcional qualidade. Produzido com materiais nobres à prova
d’água, próprio para utilização em áreas molhadas como sanitários e
vestiários de uso coletivo.
Dentre seus modernos conceitos destacam-se:
-Beleza: com a utilização de painéis de laminado melamínico
estrutural TS com enorme opção de cores, além da utilização de
perfis de alumínio que enobrecem o produto.

Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com
parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.
Cores e acabamentos:
- anodização fosco acetinada ou pintura eletrostática na mesma
cor dos montantes de alumínio.
Demais componentes:
-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
-Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.
-Batedeira do montante em EPDM preto.
ACESSÓRIOS:

-Relação
custo/benefício: o dimensionamento otimizado
aproveitando o máximo das propriedades mecânicas de cada
componente, possibilita a máxima economia e qualidade final ao
produto.

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.

-Durabilidade: componentes como a estrutura em perfis de
alumínio proporcionando a rigidez do conjunto, a resistência
mecânica do laminado estrutural e o sistema de sapata de apoio
em latão com prolongador de alumínio, asseguram
a sua
excepcional durabilidade.

Tapa-vista de lavatório (TVL)
-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a
utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.
-largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na
extremidade.

ESPECIFICAÇÕES:
Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS com 8mm de
espessura nos painéis e 10mm nas portas, com acabamento
texturizado dupla face. Todos os painéis são elevados 0,20m do piso,
exceto divisões internas entre boxes de vaso e chuveiro.
Trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente à
prova d’água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e
quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta temperatura e
pressão (150°C e 80 kgf/cm2), da composição de extrato de fibras
celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel decorativo com
resina melamínica nas duas faces.
Cores: cartela de cores da empresa Formiline.
Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro, platina,
ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e mediterranée.
Observações:
-Abertura das portas: o sistema permite, desde que prédeterminado, a instalação das portas com abertura interna ou
externa sem a necessidade de acessórios adicionais.
-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção horizontal à
meia altura, executada com a utilização de um perfil especial de
alumínio com fixadores duplos de painel nas extremidades,
assegurando total rigidez e consolidação.
Batente e Trave horizontal: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T6 de
desenhos exclusivos da empresa.
Cores e acabamentos:
-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas
cores branca ou preta.
Obs: outras opções sob consulta.
Sapatas de apoio: bases, conexões e prolongadores em alumínio, com
acabamento anodizado fosco, altura total de 20 cm e dispositivo para
regulagem de altura.
As bases das sapatas terão acabamento cromo acetinado para
maior proteção junto ao piso.
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Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com cantos
externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25
x 0,275m, 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.
LIMPEZA:
Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e
isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou
lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente
neutro.
Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza, jamais
utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas abrasivas.
GARANTIA:
Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.
Importante:
- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da
empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução,
portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas
soluções.
- Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para
download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.
Acesse: www.neocom.com.br
A patente do produto e a marca NEOPLAC, encontram-se registrados
junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela
Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do
sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao
infrator, as penalidades da legislação.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários
Modelo: NEOPLAC CRISTAL

Características: Um produto inovador que alia o baixo custo e
excepcional qualidade. Produzido com materiais nobres à prova
d’água, próprio para utilização em áreas molhadas como
sanitários e vestiários de uso coletivo.
Dentre seus modernos conceitos destacam-se:
-Beleza: com a utilização de painéis de laminado melamínico
estrutural TS com enorme opção de cores, além da utilização
de perfis de alumínio que enobrecem o produto.
-Relação custo/benefício: o dimensionamento otimizado
aproveitando o máximo das propriedades mecânicas de
cada componente, possibilita a máxima economia e
qualidade final ao produto.
-Durabilidade: componentes como a estrutura em perfis de
alumínio proporcionando a rigidez do conjunto, a resistência
mecânica do laminado estrutural e o sistema de sapata de
apoio em latão com prolongador de alumínio, asseguram a
sua excepcional durabilidade.
ESPECIFICAÇÕES:
Painéis: em laminado melamínico estrutural TS com 10/8mm de
espessura nos painéis frontais e transversais, com acabamento
texturizado dupla face. Todos os painéis são elevados 0,20m do
piso, exceto divisões internas entre boxes de vaso e chuveiro.
Trata-se de material monolítico de alta densidade, à prova
d’água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial e
quimicamente inerte. Resultante da prensagem em alta
temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm2), da composição de
extrato de fibras celulósicas impregnadas com resina fenólica e
papel decorativo com resina melamínica nas duas faces.
Cores: cartela de cores da empresa Formiline.
Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro,
platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral e
mediterranée.
Observação:
-Junção horizontal: os painéis internos possuem junção
horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas
extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.
Portas: cristal temperado com 8 mm de espessura, com serigrafia
plena, cor branca na face interna.
-Abertura das portas: o sistema permite, desde que prédeterminado, a instalação das portas com abertura interna
ou externa a necessidade de acessórios especiais.
Batente e Trave horizontal: perfis de alumínio, liga 6063, têmpera
T6 de desenhos exclusivos da empresa.
Cores e acabamentos:
-anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante
nas cores branca ou preta.
Obs: outras opções sob consulta.
Sapatas de apoio: bases, conexões e prolongadores em alumínio,
com acabamento anodizado fosco, altura total de 20 cm e
dispositivo para regulagem de altura.
As bases das sapatas terão acabamento cromo acetinado
para maior proteção junto ao piso.
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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°.
Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura
eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em
nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência
mecânica) na cor preta fosca e espelhos de acabamento em
policarbonato, impresso nas cores prata, preta ou branca.
Características:
- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura
com
lingueta
deslizante,
possibilitando sua utilização por portadores de deficiências
físicas.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção
indevida (anti-furto).
Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com
parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.
Cores e acabamentos:
- anodização fosco acetinada ou pintura eletrostática na
mesma cor dos montantes de alumínio.
Demais componentes:
-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço
inoxidável.
-Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.
-Batedeira do montante em EPDM preto.
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 com a
utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.
-largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate
na extremidade.
Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm, com
cantos externos arredondados, acoplado com prateleira portaobjeto de 0,25 x 0,275m, 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.
LIMPEZA:
Painéis: em se tratando fórmica maciça, material impermeável e
isenta de porosidade superficial, os painéis podem ser limpos ou
lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente
neutro.
Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza,
jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas
abrasivas.
GARANTIA:
Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05 anos.
Demais componentes: 10 anos.
Importante:
- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos
da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua
evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que
incorporadas novas soluções.
- Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do produto para
download em formato.dwg (autocad) no website da empresa.
Acesse: www.neocom.com.br
A patente do produto e a marca NEOPLAC, encontram-se registrados
junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), pela
Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. Qualquer cópia do
sistema, total ou parcial e/ou utilização dessa marca, implicará ao
infrator, as penalidades da legislação.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários
Modelo: NEOPLAC SUSPENSO

Fixações nas paredes: Peças reforçadas de alumínio para
fixação dos
painéis nas paredes.
Observação importante: devido à sobrecarga nas
fixações de parede, torna-se necessário à abertura de
cavidades nas paredes junto às fixações superiores e o
seu preenchimento com argamassa maciça para
assegurar uma boa ancoragem das divisórias com
chumbadores metálicos por meio de aderência química.
Demais componentes:
-Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço
inoxidável.
-Tampa dos perfis em nylon na cor preta.
-Guarnições e batedeira do montante em EPDM preto
ACESSÓRIOS:

Características: Sistema de divisórias elevadas do piso,
proporcionando visual sofisticado e facilidade na
higienização dos sanitários.
Produzidos com materiais à prova d’água, tendo como
principais componentes o laminado estrutural TS, perfis
estruturais de alumínio e ferragens exclusivas do sistema para
utilização em áreas molhadas sem nenhuma restrição,
mesmo em boxes de chuveiros.
ESPECIFICAÇÕES:
Painéis e portas: em laminado melamínico estrutural TS, com
acabamento texturizado dupla face.
Trata-se de material monolítico de alta densidade,
totalmente à prova d’água, com elevada resistência
mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte.
Resultante da prensagem em alta temperatura e pressão
(150°C e 80 kgf/cm2), da composição de extrato de fibras
celulósicas impregnadas com resina fenólica e papel
decorativo com resina melamínica nas duas faces.
Cores: cartela de cores da empresa Formiline.
Estoque permanente nas cores: polar, gelo, cinza claro,
platina, ovo, marfim claro, almond, azul lago, azul mineral
e mediterranée.
Perfil Montante e Trave Horizontal: em perfis reforçados de
alumínio, liga 6063, têmpera T6, exclusivos da empresa,
utilizados para a estruturação do sistema, compondo com os
painéis TS um conjunto rígido ancorado nas paredes, com
acabamento anodizado ou pintado com tinta poliéster em
pó eletrostático.
Cores e acabamentos:
-Estoque permanente
-anodização natural fosca.
-pintura brilhante nas cores branca e preta.
-Sob encomenda
-demais cores de anodização ou pintura eletrostática,
disponível no mercado.
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado em “Technyl”
nylon com fibra de vidro (material de alta resistência
mecânica) na cor preta fosca e os espelhos de acabamento
em ABS cromo acetinado ou natural brilhante nas cores
cinza, preta, branca e bege.
Características:
- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante,
(utilização por deficientes físicos).
- inexistência de fixações aparentes dificultando a
remoção
indevida (antifurto).

Tapa-vista de entrada (TVE)
-altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do
piso.
-largura: conforme projeto, com perfil especial autoportante na extremidade.
Tapa-vista de lavatório (TVL)
-altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso
com a utilização de um aparador para travamento, em
TS-10mm.
-largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de
arremate na extremidade.
Tapa-vista de mictório (TVM): chapa simples de TS-10 mm,
com cantos externos arredondados, acoplado com
prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, 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.
LIMPEZA:
Painéis: em se tratando fórmica maciça, material
impermeável e isenta de porosidade superficial, os painéis
podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio
em solução de detergente neutro.
Estrutura de alumínio e ferragens: também de fácil limpeza,
jamais utilizando produtos químicos corrosivos e /ou esponjas
abrasivas.
GARANTIA:
Ferragens articuladas como dobradiças e fechadura: 05
anos.
Demais componentes: 10 anos.
Importante:
- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos
exclusivos da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua
evolução, portanto estão sujeitos a alterações sempre que
novas soluções forem desenvolvidas, para melhoria de suas
características.
Obs: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do
produto para download em formato.dwg (autocad) no
website da empresa.
Acesse: www.neocom.com.br

Peça de fixação entre painéis, em alumínio maciço com
parafuso de aperto em aço inox com fenda sextavada.
Cores e acabamentos:
- anodização natural acetinada ou pintura eletrostática
na mesma cor dos montantes de alumínio.
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