
OPTIMA OPTIMA
Nova família de anteparas de casa com design minimalista que vai do chão 
ao teto. Com vidro temperado de segurança de 8 ou 10 mm de espessura, 
com tratamento de fácil limpeza (System-Glass) aplicado no mesmo. 

Diferentes acabamentos em perfis (brilho e preto) e em vidros 
(transparente, mate, cinzento, espelho, bronze ou com serigrafia ao gosto 
do cliente). 

Antepara de casa com uma grande versatilidade para cobrir qualquer tipo 
de espaço livre graças aos seus diferentes modelos (fixos, portas, biombos 
ou fixo+porta) e uma altura máxima de 2500 mm. Por ser uma antepara 
emoldurada, confere uma grande resistência e robustez ao conjunto.
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Optima 1

Optima 2

Optima 9

Line FiloDeco Opalino

Perfis e ferragens Serigrafia

Brilho ou Preto mate
Perfis feitos em alumínio 
anodizado com dois 
acabamentos, brilho ou preto 
mate, que obtêm as máximas 
prestações em termos de 
segurança, desgaste e resistência 
à corrosão.  

Normativas
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 
IIEN 14428- 2016

Formatos

Acabamentos

Optima 2 · Brilho · Vidro Transparente Optima 1 · Preto Mate · Vidro BronzeOptima 1+2+9 · Brilho · Vidro Mate

Vidro temperado de máxima 
segurança de 8 ou 10 mm, que 
cumpre com a norma EN-12150. 
Inclui de série o tratamento 
SYSTEM-GLASS que reduz a 
aderência da sujidade e do cal.

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

500 - 999 mm

2200 - 2500 mm

1000 - 1500 mm

2200 - 2500 mm

500 - 650 mm

2151 - 2400 mm

500 - 750 mm

1900 - 2150 mm

800 - 1299 mm

2200 - 2500 mm

1300 - 1799 mm

2200 - 2500 mm

1800 - 2200 mm

2200 - 2500 mm

Vidro temperado 8 ou 10 mm

Transparente Mate Black Mirror CinzentoBronze

Brilho Preto mate

Optima 9+1 · Preto Mate · Vidro Cinzento
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