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ANTEPARA DE CASA DE BANHO

DECADECA

Divisória para o banho de linhas retangulares simples, o seu caráter 
compacto confere-lhe grande robustez e resistência. Emolduradas 
por perfis prateados e com um puxador a condizer que define a sua 
força e praticidade. 

Esta série é perfeita para casas-de-banho onde é preciso 
economizar o espaço, pois este é aproveitado de forma mais 
eficiente com as suas portas corrediças. 

A sua estética sólida e praticidade, num formato de divisórias 
versátil, fazem com que a Deca seja uma alternativa perfeita 
que permite que o utilizador desfrute sem preocupações e total 
segurança.
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Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

Line Filo Deco Opal

Prazos de fabricação: Standard (15 dias de fabricação), formatos e serigrafias especiais (21 dias de fabricação).

Vidro fixo temperado de segurança 10 mm / Vidro porta temperado de segurança 8 mm.

Serigrafia

Acabamentos

Ferragens

Cromado 
acetinado

Calha superior

Alumínio anodizado 
acetinado

Black MirrorTransparenteTransparent Mate Cinzento Bronze

Formatos

SoftClose

Portas corrediças equipadas com o 
sistema SoftClose para assegurar um 
uso cómodo e silencioso.

Perfis robustos
Perfil de alumínio com 
acabamento anodizado 
acetinado que oferece 
elegância e rigidez à 
sua estrutura.

Vidro temperado de segurança de 8 
mm e 10 mm, que apresenta a máxima 
resistência contra impactos e uma grande 
firmeza estrutural.

Os vidros cumprem a norma EN-12150 e 
ANSI Z97.1-2015 UA

Inclui de série o tratamento SYSTEM-GLASS 
que reduz a aderência da sujidade e do cal.

Três paredes 

Deca 9 Deca 9/9

desde
1000
até

2000 mm

desde
1600
até

2000 mm

Duas paredes

Deca 5

desde
400
até

1200 mm

Deca 5B

desde
400
até

1200 mm

Duas paredes Três paredes 

Deca 9B Deca 9/9B

desde
1400
até

2000 mm

desde
1600
até

2000 mm
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