Line
Divisória para
base de duche
Coleção à medida
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1 Divisória para base de duche Line / 2 Base de duche Terran / 3 Coluna de duche termostática Deck-T Round

Line
Divisória para
base de duche
Coleção à medida

Divisória de duche
adaptável a todos
os espaços
4
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4 Pack Heima (inclui móvel, espelho e aplique) / 5 Lavatório Diverta / 6 Misturadora de lavatório L20 / 7 Toalheiro Select
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1 Divisória para base de duche Line / 2 Base de duche Terran / 3 Torneira L90-T

Line
Coleção de painéis à medida com portas opcionais

Transparência e amplitude
à medida
A coleção Line é a proposta da Roca de painéis à
medida que se adaptam a todas as necessidades.
Painéis centrais, encostados à parede, com pequenas
portas opcionais para evitar salpicos de água. Toda
a coleção conta com vidro temperado de 6 mm de
espessura e 2 metros de altura.

Espaços de banho atuais
Line é uma coleção minimalista que confere
máxima transparência ao espaço de banho graças à
simplicidade do design, aos perfis extraplanos e aos
tirantes estilizados reduzidos à mínima expressão.

Line para base de duche
DF

D1HF

DF + LF

D1HF + LF

DF-C

DF2P
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Máxima funcionalidade
A coleção Line conta com modelos
encostados à parede ou painéis centrais.
Podem ser combinados com painéis laterais
e até com miniportas.

Painel central

Painel à parede

Dobradiça

Porta

Tirante à parede oposta

Tirante angular com dupla articulação

Portas opcionais
Em todos os modelos é possível colocar miniportas
com dobradiças (largura da porta de 250 mm) para
evitar os salpicos de água (fica com uma abertura
interior de 45° para que a água respingue para o
interior).

Adaptação total
Os tirantes à parede oposta são fornecidos com
um metro de comprimento e podem ser adaptados
no momento da instalação à largura da base de
duche. Além disso, os tirantes angulares dos
modelos LF contam com uma articulação dupla,
que se adapta às necessidades da instalação
(contornar janelas, tubagens etc.).

Divisórias à medida

Divisórias Line
à medida

A divisória Line é fabricada à medida.
Não precisa de se preocupar com nada; o serviço
técnico da Roca deslocar-se-á à sua residência
e tirará as medidas necessárias para o fabrico da
sua divisória.

*
200 mm
700 - 1

* Dependendo dos modelos

Vidro temperado,
vidro seguro
Toda a coleção vem equipada com vidro
temperado de 6 mm de espessura, que, em caso
de quebra, se desfaz em pequenos pedaços,
evitando as formas afiadas e pontiagudas e
garantindo a segurança durante a utilização.

Vidro temperado de 6 mm de espessura
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1 Divisória para base de duche Line / 2 Base de duche Terran / 3 Torneira L90-T
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1 Divisória para base de duche Line / 2 Base de duche Helios / 3 Torneira Deck-T Round

Diversos acabamentos à escolha
A coleção Line está disponível com os seguintes vidros:
transparente, fumato e mate. Também está disponível em
vidro decorado: quarzo, jade e jaspe.
Além disso, como opção, pode ser aplicado o tratamento
MaxiClean, especialmente concebido para evitar as
incrustações persistentes de cal, sais e sujidade.
O tratamento MaxiClean facilita a limpeza da sua divisória.

Vidros

Transparente

Fumato

Mate

Jade

Jaspe

Vidros decorados

Cuarzo
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Line
Coleção de painéis à medida com portas opcionais

Coleção de painéis
*

Line DF

Line D1HF

Line DF + LF

DF – Divisória frontal para base de
duche com um elemento fixo com perfil
e um tirante de suporte à parede
oposta.

Divisória lateral para base de duche com um
elemento fixo com perfil, um tirante de
suporte na parede oposta e uma porta de
250 mm com abertura de 180°.

Altura 2000 mm

Altura 2000 mm

Divisória frontal para base de duche
com um elemento fixo com perfil e um
tirante de suporte à parede oposta num
lado, e um elemento lateral fixo do
outro lado.

Medidas (A)

Medidas (A)

700 - 900 mm

700 - 900 mm + 250 mm

901 - 1200 mm

901 - 1200 + 250 mm

Altura 2000 mm
Medidas (A)
790 - 900 mm
901 - 1200 mm
Medidas (B)
700 - 900 mm
901 - 1000 mm

* Opcional.
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Pictogramas

Acabamentos dos perfis

Acabamentos dos vidros

Prata brilho

Transparente

Espessura
do vidro

À medida

Fumato

Mate

Maxiclean

Tratamento
MaxiClean
(opcional)

Serigrafia Cuarzo Serigrafia Jade

Serigrafia Jaspe

Perfil de 15 mm de
compensação em cada lado

Line D1HF + LF

Line DF-C

Line DF2P

Divisória de canto para base de duche
com um elemento fixo com perfil e um
tirante de suporte à parede oposta com
uma porta de 250 mm com abertura de
180º e um lateral fixo do outro lado.

Divisória frontal para base de duche
com um elemento fixo e dois tirantes
de suporte à parede oposta.

Divisória frontal para base de duche
com um elemento fixo central e dois
tirantes de suporte à parede oposta e
duas portas de 250 mm, uma de cada
lado, com abertura de 180°.

Altura 2000 mm
Medidas (A)
700 - 900 mm + 250
901 - 1200 mm + 250

Altura 2000 mm
Medidas (A)
700 - 900 mm
901 - 1200 mm

Altura 2000 mm
Medidas (A)
700 - 900 mm + 250
901 - 1200 mm + 250

Medidas (B)
700 - 900 mm
901 - 1000 mm

09

Móvel
Acabamentos dos móveis

Gavetas

Espelho

Comprimento (mm)
600

800

900

1100

Torneira
Torneira

Lavatório

Móvel

L20

L90

Atlas

Lanta

Lavatório
Espelho

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

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

244
720
020

Serviço
técnico

Entre em www.roca.pt/3r e descubra-o!

213
404
260

Serviço
ao cliente

ASFLINE 0218

Configurador dos espaços de banho

© Roca, S.A. Portugal 2018

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

