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ÚNICO
Drywall

SISTEMA PARA DRYWALL - MEDIDAS PADRÃO FOLHA NOTA

MEDIDA NOMINAL LARGURA MÁXIMA ESPAÇO OCUPADO
(1) L (2) C x H1 A B LP HP

600 x 2100 575 1263 x 2190 625 617 600 a 620 2100

700 x 2100 675 1463 x 2190 725 717 700 a 720 2100

800 x 2100 775 1663 x 2190 825 817 800 a 820 2100

900 x 2100 875 1863 x 2190 925 917 900 a 920 2100

1000 x 2100 975 2063 x 2190 1025 1017 1000 a 1020 2100

MEDIDAS ESPECIAIS: 

Sob encomenda podem ser fornecidos sistemas com medida 
máxima da folha  2000 x 3000 mm, entrega 90/120 dias. Para 
as medidas exatas dos sistemas sob medida, consulte o nosso 
departamento técnico.

(1) A medida nominal identifica o tamanho padrão da folha que deverá ser   
 instalada. 
(2) Medida obtida embutindo totalmente a folha e utilizando os batentes Eclisse.
 Sistema com seção interna de 54 mm, montar um folha de espessura   
 máx. de 40 mm (incluindo eventuais molduras). 

 O trilho padrão suporta até 80 kg, sob encomenda pode-se chegar até 120 kg. 
 A folha montada pode ser em madeira, vidro, ou outros materiais desde que   
 seja compatível com as medidas do sistema e tipo de fixação (presilhas).
 O sistema vem completo com tudo que for necessário para instalar uma folha  
 de madeira, para folhas de vidro deverá ser adquirida a presilha para vidro.  
 

C
BA 516

H1

C
A B 516

L

PA
=

95

12,5

95

H H1

50

LP

HP

PISO ACABADO
�

Espaço interno
54

PA= Parede acabada
 

Produto  PRONTA ENTREGAProduto  PRONTA ENTREGA

Sistema para embutir uma folha 
Simples, funcional, forte e confiável, Único é o modelo básico que 
engloba qualidade e funcionalidade. É amplamente utilizado em 
reformas, assim como em novas construções residenciais e comerciais. 
Oferece ilimitadas possibilidades para otimizar a utilização do espaço 
disponível, agregando valor e melhorando o conforto habitacional.

Dimensões expressas em mm

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Amortecedor Eclisse BIASTM: permite reduzir a velocidade e fechar levemente.

Auto-fechamento: permite que a porta feche sozinha.

[e]Motion: permite a abertura e o encerramento automático da porta.

Presilha para vidro: dispositivo especial para a instalação de portas de vidro.


