Divisória After XXI
A divisória After XXI surge da necessidade de optimizar divisória Sistema XXI, proporcionando uma
maior leveza, flexibilidade e simultaneamente um maior isolamento acústico.

Estrutura vertical e horizontal em perfis de alumínio, permitindo utilizar nos pilares compressores.

A divisória pode ser revestida com painéis de aglomerado bilaminado ou folheado de madeira
natural, com 19mm de espessura orlados nos topos a PVC de 2mm auto-extinguível ou a folha de
madeira, sendo os folheados acabados a verniz. Levam isolamento acústico interior de
3

40mm/100Kg/m .

As divisórias podem ainda integrar vidros duplos de 6mm normais ou laminados 3+3mm (podendo
incluir vidros Stadip Silence) assentes numa estrutura perimétrica em alumínio e apoiados em bites
de PVC para evitar vibrações e melhorar o desempenho acústico de todo o conjunto. No espaço entre
vidros é possível a montagem de estores.

Portas de varrer:
As portas podem ser opacas ou meio vidradas (estrutura em madeira maciça com revestimento igual
ao da divisória, levando espuma flexível compactada de 20mm ou material similar no seu interior)
com uma altura máxima de 3000mm, largura de 900mm e espessura de 42mm. Podem também ser
equipadas com portas em vidro temperado ou laminado e nestes casos o vidro poderá assentar sobre
uma estrutura perimétrica em alumínio. As portas opacas ou meio vidradas são equipadas com
dobradiças em aço inox, permitindo um ajuste da porta ao pavimento e uma abertura até 175º, sendo
as portas de vidro equipadas com dobradiças próprias para o efeito. Todos os tipos de portas podem
ser fixos ao aro de alumínio. Fechaduras e puxadores conforme a disponibilidade do mercado.

Portas de correr:
Possibilidade de incorporar portas de correr em madeira ou vidro.

Com 110mm de espessura, esta divisória pode integrar um rodapé e calha técnica com 3 vias em
cada face para a passagem de cabos.

Todas as ferragens cumprem as normas europeias de qualidade, de forma a garantir a resistência e
durabilidade necessárias ao seu uso prolongado.

Todos os perfis são em alumínio liga ENAW - 6060 (AL Mg Si ) de acordo com as normas EN 573-3 e
EN 755-2.

®

Os painéis da divisória podem ser acabados com ACÚSTICA XXI ou com os painéis texturados C.F.
®

TEXTURAS .

Armários

Os armários da divisória After XXI são fabricados em aglomerado bilaminado ou folheado de madeira
natural de 19mm de espessura orlado a PVC de 2mm ou a folha natural. As ilhargas têm furos de
32/32mm para permitir a colocação de suportes de prateleira, levando pés niveladores na parte
inferior.

As prateleiras metálicas são reforçadas e amovíveis, para um total aproveitamento de espaço,
podendo ser substituídas por prateleiras em posforming .

Portas em aglomerado bilaminado ou folheado de madeira natural de 19mm de espessura orladas a
PVC de 2mm ou a folha natural. Possibilidade de incorporar portas em vidro com ou sem estrutura
perimétrica em alumínio, podendo em qualquer das soluções ser equipadas com fechadura. O
batente das portas é executado com um perfil em PVC próprio para o efeito.

Modulação dos armários de acordo com a modulação da divisória, tendo a profundidade de 413mm e
altura que pode acompanhar a da divisória. Os armários podem ser abertos, fechados ou mistos.
Quando se tratar de armário divisória, levará uma costa dupla de forma a criar um aspecto visual
igual ao da divisória. Entre o fundo do armário e a costa dupla será aplicada espuma flexível
compactada ou produto similar para um melhor isolamento acústico.
®

Os armários podem ser acabados com os painéis ACÚSTICA XXI ou com os painéis texturados C.F.
®

TEXTURAS .

Todas as superfícies de laminado ou folheado contêm um baixo teor de formaldeído (Classe 1 Norma
EN 120).

