
Decore, redecore, crie ambientes
com praticidade e sem obras demoradas.

Sem paredes para  
a sua imaginação.



É o fim do  
quebra-quebra!
Coloque versatilidade, praticidade  
e resistência no mesmo ambiente:  
conheça as divisórias Divilux Eucatex.

Painéis prontos para usar e fáceis de instalar, 
em padrões madeirados, unicolores ou fantasia, 
dispensando pinturas ou quebra-quebra.

Abra seus ambientes para as novas 
possiblidades, com Divilux Eucatex.

Linho 
EUCAPLAC UV



Painéis resistentes, com acabamento, 
prontos para instalar e qualidade Eucatex

Praticidade: fáceis de montar e  
desmontar; mais fáceis ainda de limpar!

Montou, usou: dispensa pintura  
ou obras demoradas

Melhor aproveitamento de espaço  
e ganho de área útil e podem ser aplicados  
em posição vertical ou horizontal

Melhor custo-benefício em relação  
a outros materiais

Muda o layout no mesmo dia, além de  
não gerar entulho e nem quebra-quebra 

Produto ecologicamente correto e  
madeira de floresta renovável 

Dividindo os ambientes,  
multiplicando as vantagens

Areia Jundiaí 
EUCAPLAC UV

Linho 
EUCAPLAC UV
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Teka Milano  
EUCAPLAC UV 

Maple Lyon 
EUCAPLAC UV



Cristal 
EUCAPLAC UV

Ciliegio Claro 
EUCAPLAC UV

Painel Cru 
Sob encomenda

Na cor da chapa, ideal para ser 
revestido ou adesivado. Pode ser 
usado como “tapume” Interno

Sem limites para 
seus projetos
Crie novos espaços e combine estilos 
variados da maneira que sempre 
imaginou, com padrões diferenciados 
e perfis que encaixam em qualquer 
ambiente. Sob medida para você inovar.

Branco Max 
EUCAPLAC UV

Branco Max 
FORMIDUR BP PLUS

Carvalho Maiorca 
EUCAPLAC UV



MONTANTE NTR 
SIMPLES 
 
MONTANTE N1AFA 
DUPLO

Maple Lyon 
EUCAPLAC UV 

Módulo 
de painel 
cego

Módulo 
com vidro

Módulo 
com  
porta

Alinhe a guia  
na parede com 
o prumo.

Fixe a guia com 
bucha e parafuso 
(5” ou brocante para 
sistema Drywall).

Fixe a guia com bucha 
e parafuso (5” ou 
brocante para sistema 
Drywall).

Coloque a baguete 
de vidro de perfil 
maior (leito) dentro 
da travessa e do 
montante, formando a 
moldura do vidro.

Coloque a bandeira 
juntamente com a 
travessa, fechando  
o módulo de  
painel cego.

OBSERVAÇÃO:  
para os passos 3 e 4, 
utilize o prumo de nível 
a laser para alinhar os 
perfis superior e inferior

>> Guia saída de parede >> Guia superior

>> Baguete com vidro>> Bandeira >> Montante

>> Guia inferior

>> Painel

Fixe a guia com 
bucha e parafuso 
(5”).

Coloque o 
montante para 
acomodar o 
próximo módulo.

Coloque os 
painéis dentro 
das guias.

Encaixe o vidro 
dentro da moldura 
da janela e, ao final, 
acrescente a baguete 
de vidro (4 mm).

!

>> Porta

A colocação da porta 
deve ser feita após a 
instalação da fechadura 
e das dobradiças; não se 
esqueça de requadrar a 
porta com os testeiros 
(ou fita de borda).

vidro porta

painel

painel

painel/vidro painel/vidro painel/vidro*

OBSERVAÇÃO:  
consulte o passo  
a passo da montagem  
da fechadura na 
embalagem do 
fabricante.

!

Fure os perfis 
(batentes) instalados 
nas divisórias e fixe 
com parafusos  
(ponta agulha). 

>> Dobradiça>> Batente

Coloque os batentes 
encaixando-os e 
fixando-os dentro dos 
montantes; primeiro 
o batente superior 
(horizontal) e depois 
os inferiores (verticais).

1 2 3 4

8 95 6 7

10 11 12

Modulações

*Utilização de vidro na bandeira
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Distância X
(mm) (modulação)

Tipo de perfil  
montante utilizado

1205 Perfil NTR

1224 Perfil N1AFA

Montagem passo a passo

Módulo 
com porta



Perfis Cores

Dimensões (mm)
Larguras Alturas Espessura

Painéis 1202 / 1350* 2110
35

Portas 820 / 900* 2110

 
Um novo conceito de divisão de espaços para as áreas 
residenciais e corporativas. Leve modernidade e elegância
aos seus ambientes, com painéis que vão do piso ao teto.  
Consulte-nos.

CONHEÇA TAMBÉM:

Elmo Macciato

NTR 
Montante Travessa 
1.185 mm 
2.150 - 2.500 mm 
3.000 - 6.000 mm

N21A 
Batente da Porta 
832 mm (N21AH) 
2.128 mm (N21AV)

Branco Neve

Rúpia

Areia Jundiaí

Areia Pérola

Cinza Ocidente

Cinza

Preto

N21B 
Testeira da Porta 
806 mm 
2.110 mm 
3.000 mm

NBV-1 
Leito para Vidro 
1.030 - 1.185 mm, 
2.400 - 3.000 mm

NBV-2 
Baguete para Vidro 
1.030 - 1.185 mm, 
2.400 - 3.000 mm

NR 
Rodapé 
1.185 mm

N19AE 
Guia Inferior 
2.150 - 2.500 mm, 
3.000 - 3.600 mm, 
6.000 mm

N20AE 
Guia Superior 
3.000 mm

N1AFA 
Montante 
3.000 mm  
2.750 mm 

N2AF 
Tapa Canal 
2.750 mm 
3.000 mm

Carvalho Maiorca  
EUCAPLAC UV 

Perfis NTR, N19AE, N20AE, N21A, N21B, 
NBV1, NBV2 nas cores Rúpia, Cinza  
Ocidente, Areia Pérola e Preto disponível 
na linha FIT.

*Produto sob encomenda.



 

Divilux Eucatex: dividir e decorar 
Fale com a gente e comece já a criar seus 
ambientes com mais estilo, rapidez e praticidade.

Atendimento ao cliente

0800 170 2100
/eucatex_oficial atendimento@eucatex.com.br


