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O modelo Classic Wall tem 
como característica os 
tradicionais modelos de 
painéis do mercado, aliado 
ao design arrojado das 
divisórias Wall Works.

Classic

Wall







Painéis 

tradicionais com 

o design arrojado 

das divisórias 

Wall Works.











Clean

Light
O modelo Clean Light 
apresenta o exclusivo 
sistema de tecidos entre 
vidros, com a opção 
de utilização do nosso 
sistema de iluminação 
interna. Outro resultado 
obtido com esse modelo é 
o surpreendente efeito de 
movimento moiré obtido 
através da utilização 
de tecidos com até três 
graus de transparência, 
contando ainda com a 
opção de tecido estático, 
prensado entre vidros.





Leveza e 

transparência sem 

perder a privacidade.



Elegância na 

utilização de 

tecido entre os 

painéis de vidro.



O efeito do movimento moiré 

é sempre surpreendente



A transparência amplia o 

ambiente, sugerindo maior 

profundidade.



Canvas
Painting
O modelo Canvas Painting 
tem como característica 
a utilização de tecidos 
estampados através de 
processo digital, uma 
técnica informatizada que 
garante a reprodução 
fiel de cores e imagens, 
contando com a opção de 
recurso de iluminação nos 
painéis.

Configuração de Painéis:
O modelo pode ser utilizado em 
qualquer configuração de painel 
desejada, inserindo a estampa 
nas partes de vidro.





Painéis iluminados 

valorizando o ambiente. 



Clear
Space
O modelo Clear Space tem 
como característica principal 
a função de proporcionar 
ao ambiente uma visão 
ampla e sem barreiras. Esse 
resultado é obtido com a 
utilização de perfis verticais 
em PVC incolor que pouco 
interferem no visual do 
ambiente, ou ainda em 
perfis de alumínio  
slim plus.



Visão ampla e 

sem barreiras.
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