Divisórias Sanitárias Planam
PVC Expandido 10mm

A Planam Forros e Divisórias Ltda, uma
empresa 100% nacional, que atua a mais de
50 anos no mercado de forros, divisórias e
construção a seco, tem o compromisso de
atender e orientar um mercado exigente
buscando tecnologia e inovações para
o setor.
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Divisória Sanitária Padrão

Tapa Vista / Divisor de Mictório

Dimensões do sistema Planam
Descrição

Largura (mm) Altura (mm)

Porta

variável

1560-1800

Painel frontal

variável

1800

Divisão interna elevada

1250-1560

1650

Divisão interna até o piso

1250-1560

1800

Tapa vista

1250-1560

1800

400

800

Divisor de mictório c/ prateleira

100%
resistente
à umidade

Porta Sanitária para Pedra (granito/ardósia) e Alvenaria

O Sistema de Divisórias Sanitárias Planam é composto por painéis de PVC Expandido, com
espessura de 10mm na cor branca, perfis em alumínio anodizado natural fosco, conjunto de ferragens
(dobradiças automáticas com abertura helicoidal, limitador, suportes e parafusos) em alumínio injetado
com pintura eletrostática na cor cinza, tarjeta livre / ocupado em ABS na cor cinza, sapata / tampa em
ABS na cor preta, parafusos de fixação em inox, buchas de nylon e escova para batedeira de porta na
cor cinza.
.
Pode ser utilizado na montagems de box sanitário, box chuveiro, box vestiário, divisor de mictório,
tapa vista e prateleiras em diversas modulações, de maneira rápida, limpa, com ajustes perfeitos,
com grande durabilidade construtiva, leve e com possibilidade de reaproveitamento em caso de
mudança de layout do ambiente. Além disso, se adapta as divisórias em pedra (granito/ardósia) ou
alvenaria já existentes.
.
Ideal para ser instalada em empreendimentos comerciais e industriais como: shopping centers,
edifícios comerciais, cinemas, escolas, academias, clubes, hipermercados, industrias, entre outros.
O resultado é um produto com características únicas de beleza, funcionalidade, facilidade de
manutenção, alta resistência ao desgaste, à umidade, às manchas de produtos químicos domésticos
não abrasivos e não proliferam fungos e bactérias.

1 - Manuseio
Os painéis são produtos de acabamento final e não recebem retoques. É importante ter muito
cuidado no manuseio das placas, para evitar que ocorram riscos, lascas ou manchas por
produtos abrasivos.
2 - Transporte
Transportar as placas na posição horizontal, evitar o atrito entre as placas.
3 - Armazenamento
Armazenar em ambiente seco, livre de poeira sempre sobre pallets, com as placas na posição
horizontal.
* Limpeza
Para limpeza e conservação indicamos utilizar sabão neutro ou produtos domésticos que não
sejam abrasivos, aplicando-os com pano úmido. Não aplicar ceras e nem utilizar materiais
abrasivos como palha de aço ou esponja abrasiva.

