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Partition Wall
Gama de dobradiças para  
sistemas de divisórias
Dobradiças projetadas para serem 
versáteis para todas as aplicações e 
estilos de design.

SFS é uma empresa que há 50 anos estuda e cria dobradiças 
para todas as necessidades e usos, fornecendo soluções 
personalizadas para todos os fabricantes de portas e janelas.

Partition Wall é uma linha de dobradiças pivotantes e ocultas, 
criadas para serem usadas na construção de portas de paredes 
divisórias e para garantir a máxima liberdade expressiva a 
qualquer designer de interiores.

Práticas, robustas e eficazes, todas as dobradiças da linha 
Partition Wall desfrutam de uma suavidade extraordinária e 
facilidade de ajuste, únicas em seu setor.

Partition Wall é uma linha para portas tanto direitas como 
esquerdas extremamente simples de montar, que não 
requerem manutenção ao longo do tempo.

Como todos os produtos SFS, as dobradiças estão sujeitas a 
testes de durabilidade rigorosos, que incluem 200.000 ciclos 
de tensão de  movimentos em abertura e fecho.
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Solução de design para parede divisória de 
vidro simples com dobradiça sem regulação.

CAB-V é uma dobradiça criada para atender aos critérios de design estético 
com uma aparência leve para aprimorar portas de vidro para cargas de até 
100 kg.

CAB-V
Dobradiça pivotante para vidro 
simples
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Solução de design para parede divisória  
equipada com vidro duplo para portas pesa-
das.

CABR-H é uma dobradiça minimalista criada para realçar o design da  
porta e o ambiente, capaz de suportar cargas consideráveis de vidros duplos 
até 160 kg.

CABR-H
Dobradiça pivotante para vidro  
duplo
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W-Tec 3D +60 W-Tec 3D +100/+160 W-Tec 3Ds

Soluções de design oculto para portas  de  
batente liso em madeira e caixilhos de alumínio.

W-Tec 3D é uma linha de dobradiças para aros de madeira, aros recobertos ou 
aros de aço, para uso em portas com cargas de 60 a 100 kg ou com perfis 
estreitos para que se misturem perfeitamente à porta e ao design do ambiente.

W-Tec 3D +60, +100, +160, s
Dobradiças ocultas
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Invisível ao olho, robusta, durável e  
tecnicamente avançada.

Essa dobradiça é a essência do estilo e design minimalistas, pois é invisível 
aos olhos, apesar de suas características técnicas elevadas em termos da 
simplicidade de seu ajuste, durabilidade e funcionalidade.

CIR 
Dobradiça pivotante invisível



12 SFS | Hinge technology 13Hinge technology | SFS

CAB-R CAB-R 3D CAB 022

Design minimalista e tecnologia de ponta.

Design, capacidade de carga e versatilidade são as principais características 
destas dobradiças pivotantes de alto valor acrescentado, que atendem aos 
requisitos estéticos do design moderno e necessidades estruturais exigidas 
pelos principais fabricantes de portas interiores, que não desejam renunciar a 
nada.

CAB-R 3D, 022 
Dobradiças pivotantes
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A dobradiça ajustável, estável e inovadora

Just 3D é uma dobradiça de nova geração para portas de batente liso, incluindo 
componentes modulares que permitem a todos os fabricantes e designers adaptá-la a 
aros de aço, madeira ou recobertos.

Just 3D
Dobradiças para portas de  
vidro
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© SFS 2020 / SFS garante que as informações neste documento estejam corretas na data da publicação.
Esta informação está sujeita a alterações sem aviso prévio. SFS declina qualquer responsabilidade em caso de 
uso inadequado ou incorreto.


