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Resguardos
YoveCaracterísticas

Estanquicidade perfeita

Easy Clean

A SP está empenhada na 
facilidade de limpeza dos 
seus produtos. Os sistemas 
de fixação ocultos, a guia 
desmontável ou os mancais 
com clip de libertação são 
elementos diferenciadores 
da divisória YOVE.

Todas as divisórias da SP 
obedecem às normas sobre 
estanquicidade e retenção 
de água. A divisória YOVE 
supera essas normas graças 
a um cuidado design integral 
do conjunto, que a torna na 
melhor opção para as zonas 
de duche mais exigentes.

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.

Vidro temperado 6mm

6 mm

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

Altura Premium 
1950 mm

Porta de correr

19
50
h

O design da divisória YOVE 
facilita o deslizamento 
da porta de correr a uma 
distância muito reduzida do 
vidro fixo. O resultado é uma 
poupança de espaço e uma 
divisória com estética mais 
apurada.

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. 

19
50
h

Estilo 100% contemporâneo

Linhas retas e simplicidade geométrica. Foi assim que concebemos 
a divisória YOVE, em uníssono com as tendências de design e 
arquitetura que dominam a atualidade.  

Versatilidade funcional ilimitada

Tire o máximo partido do espaço com a versatilidade da divisória 
YOVE. A diversidade de formatos, aberturas e tipos de instalação 
garante o sucesso de qualquer projeto.

Máxima simplicidade, 
mínima preocupação

Criada para resistir ao passar do tempo sem perturbações. A redução 
dos componentes até chegar aos elementos essenciais da divisória 
proporciona a máxima qualidade e durabilidade.

Microrregulação das portas

A divisória YOVE disponibiliza 
um ajuste fino das fixações da 
porta através de um sistema 
de excêntricos integrado 
nos rolamentos. Com esta 
técnica, garantimos uma 
instalação perfeita que 
preserva a estética do 
conjunto.

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.
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Yove 6

Yove 9

Yove 4

Yove 1 Yove 1

Yove 9C+5

Yove 9/9 Yove 9+

Yove 9B Yove 9/9B

Yove

TR

FILO OPALLINE DECO

Informação técnica

Acabamentos

Prazos de fabricação

Standard

Formatos e serigrafias especiais

15 dias de fabricação

21 dias de fabricação

DUCHE BANHEIRA
2 PAREDES 3 PAREDES 2 PAREDES 3 PAREDES

YOVE 1 YOVE 4 YOVE 9C YOVE 5 YOVE 6 YOVE 9 YOVE 9/9 YOVE 9+ YOVE 9B C YOVE 5B YOVE 9B YOVE 9/9B

80 70 100 70 80 100 150 140 140 70 140 150
90 75 110 75 90 110 160 150 150 75 150 160

100 80 120 80 100 120 170 160 160 80 160 170
110 90 130 90 130 180 170 170 90 170 180
120 100 140 140 180 180 180 190
130 110 150 150 190 190
140 120 160 160
150 140 170 170

180 180

Formatos

Serigrafia

Perfis Ferragens

Esticadores

Calha superior

Vidro temperado segurança 6 mm

Trasparente Tratamento fácil 
limpeza

Alumínio alto 
brilho

Alumínio alto 
brilho

Inox brilho Inox brilho

Cromo

tensor curto tensor longo

Duche

Banheira
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