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Divisória de banho
SilkeCaracterísticas

Embelezadores cromados

A SP vai ao mais pequeno 
detalhe nas suas divisórias. 
Assim, os nossos 
embelezadores possuem 
acabamentos decorativos 
de alta qualidade que 
asseguram um aspeto 
excecional durante toda a 
sua vida.

Perfis decorativos 
extrafinos

8 mm

Vidro temperado 8mm

O vidro utilizado na coleção 
SILKE, da mesma forma que 
o resto de anteparas de SP, 
cumpre a norma EN‑12150, 
que regula os vidros 
temperados de segurança.

Segurança anti‑oscilação

O desenho específico da guia 
e dos rolamentos impede 
que as portas se separem 
espontaneamente ou batam 
contra as paredes devido 
ao efeito de pêndulo. Desta 
forma, a divisória SILKE 
combina uma estética 
perfeita com a máxima 
segurança de utilização.

20
00

 h

A SP aposta numa técnica de 
vanguarda para a divisória 
SILKE. Os novos perfis de 
policarbonato permitem 
uma visão desobstruída e 
transparente do espaço do 
duche que marca a diferença 
relativamente às outras 
divisórias do mercado.

ALTURA PREMIUM 
2 M

20
00

 hCOMPENSAÇÃO 
DESAPRUMADAS

ROLAMENTOS DUPLOS 
DE ALTO RENDIMENTO

PERFIS DECORATIVOS 
EXTRAFINOS

SEGURANÇA 
ANTI‑OSCILAÇÃO

EMBELEZADORES 
CROMADOS8 mm VIDRO TEMPERADO 8MM SYSTEM‑GLASS

Continuidade visual

A integração total de todos os seus elementos, unificando formas 
e acabamentos, confere à divisória SILKE uma qualidade estética 
extraordinária.  

Uma evolução original

Partindo da tradição e do conhecimento profundo dos materiais e 
dos processos industriais de fabrico, a SYSTEMPOOL conseguiu criar 
uma divisória que rompe com tudo o que o mercado estabeleceu.

Esmero em cada detalhe

Não há elemento deixado ao acaso na divisória SILKE. Ser de 
exceção no mercado atual exige o máximo cuidado em cada peça ou 
acabamento.   

System‑Glass

Sistema exclusivo da SP 
com o qual a água corre 
rapidamente através 
da superfície do vidro, 
prolongando o seu aspeto 
limpo e brilhante. Reduz 
incrustações calcárias, 
espuma de sabão e bactérias.

Compensação de paredes 
desaprumadas

Os perfis laterais específicos 
podem compensar as 
irregularidades das paredes 
durante a instalação. Um 
cuidadoso estudo dos perfis 
assegura a adaptabilidade 
sem comprometer a estética 
das nossas anteparas.

Rolamentos duplos 
de alto rendimento

Os nossos rolamentos são 
muito mais duradouros. 
As tolerâncias internas 
de máxima precisão e 
uma excelente seleção 
dos materiais utilizados 
garantem que os nossos 
rolamentos funcionarão 
suave e silenciosamente 
durante muito tempo.

Altura Premium 2 m

As divisórias da SP destacam‑
se das demais. O seu aspeto 
esbelto e estilizado graças 
à maximização da altura 
oferece também mais 
conforto, muito apreciado 
pelas pessoas mais altas. 



Silke

Silke 9B C+5BSilke 9/9B

Silke 4

Silke 9C+5

Silke 9

Silke 9/9
FILO OPALLINE DECO

TR

TR

FILO OPALDECOLINE

TR

Informação técnica

Formatos

DUCHE BANHEIRA
2 PAREDES 3 PAREDES 3 PAREDES 2 PAREDES

SILKE 4 SILKE 9C SILKE 5 SILKE 9 SILKE 9/9 SILKE 9B SILKE 9/9B SILKE 9B C SILKE 5B

70 120 70 120 150 150 150 150 70
75 130 75 130 160 160 160 160 75
80 140 80 140 170 170 170 170 80
90 150 85 150 180 180 180 180 90

100 160 90 160 190
110 170 170
120 180 180  

Acabamentos

Prazos de fabricação

Standard

Formatos e serigrafias especiais

15 dias de fabricação

21 dias de fabricação

Serigrafia

Perfis

Ferragens

Calha superior

Vidro temperado segurança 8 mm

Trasparente

Trasparente

Tratamento fácil 
limpeza

Cromo

Cromo

Anodizado alto brilho

Duche

Banheira
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