DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS TIPO PISO-TETO

Paredes Divisórias Removíveis,
instaladas com Folhas-de-Portas e
Painéis de espessura 35mm ou 50mm,
revestidos com chapas pintadas de fibras duras
de madeira, núcleo Honey-Comb (colmeia).

Uma empresa com uma equipe rápida nas decisões e versátil nas soluções.
As imagens apresentam os produtos STM montados e instalados por empresas especializadas e, em alguns
casos, os nossos materiais são beneficiados com outros acabamentos, que não os padrões da nossa fábrica ou
estoque. Dispomos do cadastro de empresas e profissionais altamente qualificados para projetos e execuções
em âmbito nacional.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Painéis

Dimensões
35x1202x2110mm
48x1202x2110mm

Portas

Perfis

Revestimento Externo

Núcleo

Chapas pintadas de fibras duras
de madeira nas cores
Areia Jundiaí, Branco Gelo e
Cinza Cristal.

Dimensões
35x820x2100mm

Honey-Comb (colmeia)

Atenção: nossos produtos são fornecidos
com núcleo totalmente preenchido.

Fechadura

Tipo tubular, com chave e trava. Rosetas e maçanetas pintadas.

Dobradiça

Tipo especial, de aço estampado e pintado.

Perfis com pré-tratamento da superfície da chapa de aço e com posterior pintura eletrostática
em pó híbrido e epóxi.

PERFIS E ACESSÓRIOS
Comprimento
3.000 mm

Comprimento
2.150 mm
3.000 mm

Guia Inferior

Baguete
Leito do Baguete

Guia Superior

Comprimento
1.185 mm
2.150 mm
2.500 mm
2.750 mm
3.000 mm
3.600 mm
Travessa

Comprimento
841 mm
2.142 mm

Comprimento
804 mm
2.110 mm

Testeiro

Comprimento
1.050 mm
1.185 mm
2.500 mm

Fechadura
Tubular

Batente

Dobradiça

Perfis e acessórios disponíveis nas cores Preta, Branca e Cinza.

Atuando há mais de trinta anos no mercado, a STM oferece:
 Estrutura de vendas rápida e eficiente.
 Orientação técnica qualificada e completa.
 Estoques disponíveis para pronto atendimento.
 Rigoroso controle de qualidade na fabricação de seus produtos.
 Atendimento em todo o território Nacional.
Fábrica
Guarulhos/SP

Informações Complementares: deve ser observado o documento “Condições Gerais de Venda de Mercadorias”, registrado no 1º Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (SP), microfilmado sob o nº 211489 em 20/03/2006, parte
integrante na confirmação de todos os pedidos de clientes.
As especificações constantes neste folheto, produzido em Abril/2018 poderão ser alteradas sem aviso prévio.

STM INDUSTRIAL LTDA.
Rua João Ranieri, 1052 - G3
Bonsucesso - Guarulhos/SP
comercial@stm.com.br
www.stm.com.br
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Vendas
(11) 2436-3911

