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1 Divisória de duche Aerea L4+ LF, vidro transparente  / 2 Base de duche Helios, com acabamento matizado escuro / 3 Coluna de duche termostática Deck Round
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1 Divisória de duche Aerea L4+ LF, vidro transparente  / 2 Base de duche Helios, com acabamento matizado escuro / 3 Coluna de duche termostática Deck Round 01

Divisórias sem 
perfil inferior

Requinte  
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Coleção à medida
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1 Divisória de duche Aerea DF, vidro com acabamento de serigrafia Cuarzo / 2 Base de duche Helios, com acabamento matizado 
escuro / 3 Coluna de duche termostática Deck Round
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Tendências de design
A coleção de divisórias de duche à medida Aerea 
propõe uma nova solução de portas de correr que se 
destacam pela ausência de perfis inferiores e por um 
design geométrico nos seus puxadores e nos perfis 
superiores.

Divisórias com portas de correr feitas à medida sem perfis inferiores
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Aerea

Aerea para base de duche

DF

2L2

L2-E

L2+LF

L4-E

L4+LF
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Vidro temperado de 8 mm de espessura

Divisórias à medida 
Aerea

* Só disponível para 
alguns modelos.

Serviço completo de 
instalação de divisórias
O serviço técnico da Roca garante a máxima 
qualidade e segurança na compra de uma divisória 
e oferece um controlo total do processo, permitindo 
que, em qualquer altura, se possa saber qual o 
estado do pedido.

É bastante simples: basta entrar em contacto 
connosco através do número de telefone do serviço 
técnico, 244720020, ou enviar-nos um e-mail para: 
depar.tecnico@pt.roca.net. 

Min.  670 mm *

Máx.  2000 mm *

Dimensões generosas
Com 8 mm de espessura, o vidro destas divisórias 
oferece uma resistência excecional, e a altura, de 
2100 mm, evita os salpicos de forma mais eficaz.

Máxima segurança
Toda a coleção vem equipada com vidro temperado 
de 8 mm de espessura (de acordo com a norma 
europeia EN: 14428), que, em caso de quebra, se 
desfaz em pequenos pedaços, evitando as formas 
afiadas e pontiagudas e garantindo, assim, a máxima 
segurança durante a utilização.

À medida
O serviço técnico da Roca encarrega-se de tirar as 
medidas do espaço de duche para poder fabricar a 
divisória com as dimensões requeridas pelo utilizador. 
Além desse serviço, disponibilizamos também o 
nosso configurador para que consiga ver o resultado 
antes de fazer as obras.

Facilidade de limpeza
O sistema de libertação de portas facilita a limpeza, 
e os rolamentos ocultos integrados dos perfis 
superiores não entram em contacto com a água, 
proporcionando assim maior durabilidade.

Rolamento superior (interior) Perfil superior (rolamentos ocultos)

Puxador Sistema de libertação de portas

Com MaxiClean Sem MaxiClean

MaxiClean
Inclui o tratamento MaxiClean, que repele a água 
e evita que o calcário, os sais e a sujidade se 
impregnem, além de facilitar a limpeza e de manter  
a divisória limpa durante mais tempo.
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1 Divisória de duche Aerea 2L2, vidro mate / 2  Base de duche Helios, com acabamento em matizado escuro / 3 Coluna de duche termostática Deck Round



4

1

2

3

1 Divisória de duche Aerea L2-E, vidro fumado / 2 Base de duche Helios, com acabamento em matizado escuro / 3 Coluna de duche termostática Deck Round06
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Variedade de acabamentos 
A coleção de divisórias Aerea está disponível com perfis 
de acabamento em prata brilho e vidro transparente, 
fumato e mate. E está também disponível em várias 
serigrafias, como cuarzo, jade e jaspe. 

JaspeJade

FumatoTransparente

Cuarzo

Vidros

Vidros decorados



Aerea
Divisórias com portas de correr à medida sem perfis inferiores para 
bases de duche

Portas de correr
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Aerea L4-E
Divisória frontal com duas portas de 
correr e dois elementos fixos entre 
paredes
Altura 2100 mm
Medidas (A) Abertura mínima (C)
1570 - 1800 mm 556 
1801 - 2000 mm  671 
 

Aerea DF
Painel fixo com perfil e tirante para 
parede contrária
Altura 2100 mm
Medidas (A) 
1000 - 1200 mm  
1201 - 1400 mm   

Aerea L2-E
Divisória frontal com uma porta de correr 
e um elemento fixo entre paredes
Altura 2100 mm
Medidas (A) Abertura mínima (C)
1170 - 1400 mm 448 
1401 - 1700 mm  563 
1701 - 2000 mm  713 

Tomando como referência o 
vértice da divisória, 
determinamos a posição 
direita ou esquerda.

A posição direita ou 
esquerda da divisória 
determina a fixação.

2100

A

2100

A
C

A
C

2100 



Portas de correr

À medida

Espessura do 
vidro

Acabamentos dos vidros

Fumato

Serigrafia Jade

Mate

Serigrafia Jaspe

MaxiClean 
(de coleção)

Transparente

Serigrafia Cuarzo
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Aerea L2 + LF
Divisória de canto com uma porta de 
correr, um elemento fixo e um elemento 
lateral fixo LF. 
Altura 2100 mm
Esta divisória é composta por duas 
referências L2 e LF  
(uma para cada lado da divisória).

L2
Medidas  (A-B)       Abertura mínima (C)
1170 - 1600 mm        467 
1601 - 2000 mm              683

LF
Medidas (A-B)
  670 -   800 mm 
  801 - 1000 mm

Aerea L4 + LF
Divisória de canto com duas portas de 
correr, dois elementos fixos e um 
elemento lateral fixo LF.
Altura 2100 mm
Esta divisória é composta por duas 
referências L4 e LF  
(uma para cada lado da divisória).

L4
Medidas  (A-B)       Abertura mínima (C)
1570 - 1800 mm        570 
1801 - 2000 mm        685

LF
Medidas (A-B)
  670 -   800 mm 
  801 - 1000 mm

Aerea 2L2
Divisória de canto com uma porta de 
correr e um elemento fixo de cada lado. 
Altura 2100 mm
Esta divisória é composta por duas 
referências L2 e L2  
(uma para cada lado da divisória).

L2
Medidas  (A e B)    Abertura aprox. (C)
  670 - 1000 mm de 335 a 500 
1001 - 1200 mm de 500 a 600 
1201 - 1400 mm de 600 a 700 

Tomando como referência 
o vértice da divisória, 
determinamos a posição 
direita ou esquerda.

Tomando como referência 
o vértice da divisória, 
determinamos a posição 
direita ou esquerda.

Tomando como referência 
o vértice da divisória, 
determinamos a posição 
direita ou esquerda.

Acabamentos dos perfis

B

A
C

2100

A

B

C

2100

No âmbito da política de desenvolvimento contínuo dos seus produtos, a Roca reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, qualquer dos elementos descritos na presente publicação, pelo que a 
Roca não garante que a disponibilidade dos mesmos nem as especificações, as cores, as formas e demais características que aqui se reproduzem coincidam sempre com as reais. Os ambientes são meramente decorativos; 
na sua composição não foram considerados possíveis exigências técnicas de instalação. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, sem autorização prévia da Roca.

Prata brilho

A

C

B

Perfil de 15 mm de 
compensação em cada lado

Tratamento 
MaxiClean 
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Serviço 
técnico 213

404
260

Serviço
ao cliente

Roca, S.A. 
Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria 
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

Lavatório

Torneira

Móvel

Espelho

Torneira

Espelho

Lavatório

Lanta

Móvel

Acabamentos dos móveis

Comprimento  (mm)

600 800 900 1100

Gavetas

L20 L90

Atlas

Inspire-se na galeria de estilos Escolha a sua combinação ideal Visualize o seu novo espaço de banho

O espaço de banho dos seus sonhos em três passos

Deixe de sonhar com o seu espaço de banho ideal e comece a desenhá-lo de forma fácil, 
rápida e divertida 

Entre em www.roca.pt/3r e descubra-o!Configurador dos espaços de banho


