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SUMÁRIO

Há mais de 28 anos no mercado de divisórias corporativas de alto 
padrão, temos como propósito sempre buscar a melhor solução aos 
nossos clientes, com inteligência, tecnologia, design e funcionalidade, 
transformando ambientes de trabalho e qualidade de vida das pessoas.

          MISSÃO
Desenvolver, produzir e comercializar divisórias com design moderno, 
alto desempenho e buscando soluções inovadoras para superar as 
expectativas de nossos clientes, usuários e colaboradores

           VISÃO 
Ser reconhecida como a empresa que oferece as melhores e mais 
inovadoras soluções em divisão de espaços corporativos, com excelência 
em qualidade, nível de serviço e sustentabilidade

            VALORES 
Satisfação de nossos clientes
Eles são a razão da existência e perenidade do nosso negócio.

Ética e respeito
Fazemos o que é correto, valorizando as pessoas.

Inovação e versatilidade
Buscamos soluções inovadoras para as diferentes demandas.

Sustentabilidade
Buscamos o equilíbrio financeiro, social e ambiental.

SOBRE NÓS

Telefone

 11 2962-6868

• • • • 

Email

divdesign@divdesign.com.br 

• • • • 

www.divdesign.com.br

• • • •

/divdesign

/divdesigndivisorias

/div-design-divisórias

/divdesign
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Linha de divisórias de vidro simples, junta seca 

e perfil slim. Sua utilização traz amplitude de 

espaço, aproveitamento de iluminação em um 

ambiente clean e moderno. Não é indicada para 

ambientes que exijam altos níveis de acústica.

LEVE E FLEXÍVEL

LINHA LIGHT
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Permite configuração de paredes curvas com recortes especiais.

A escolha pelo perfil com pintura epóxi 

preta, manteve o ambiente leve.

Configurações especiais com 

acabamentos precisos.
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A combinação entre conforto 

térmico e estética.

Excelente para ambientes compactos. Ambiente clean e iluminado.
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Linha de divisórias de vidro único ou duplo e junta 

seca. Traz amplitude de espaço, mais luminosidade, 

excelente desempenho técnico e acústico.

FUNCIONAL E INOVADORA

LINHA VISION



151414 15

Divisória vidro duplo com persiana e 

acionamento manual.

Aplicação de película personalizada 

em divisória vidro duplo.

Vidro duplo bronze e perfil 

anodizado inox.
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Vidro duplo bronze e perfil 

anodizado inox.

Perfil anodizado fosco em divisória 

vidro duplo.

Divisória vidro duplo com vidro pintado e película aplicada.
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Linha de divisórias de vidro único ou 

duplo encaixilhada. Traz possibilidades 

de diversas configurações, deixando o 

projeto mais autoral e premium, e com 

o melhor desempenho acústico.

CLÁSSICA E ROBUSTA

ENCAIXILHADA



20 21

Painéis paginados em 

madeira e vidro.

Painel de vidro duplo em 

sistema pele de vidro.

Divisória vidro duplo com persiana 

especial e bandeira.
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Parede curva 

com aplicação 

de película 

personalizada.

Painel cego com 

folha de madeira 

natural.
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Linha de divisórias retráteis em painel cego e de 

fácil manuseio. Permite melhor aproveitamento 

no compartilhamento e integração de ambientes, 

com alto desempenho acústico.

MOBILIDADE E INTEGRAÇÃO

LINHA RETRÁTIL
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Nec blandit dapibus ad quam dolor 

ac vestibulum venenatis vivamus 

penatibus condimentum parturient 

ullamcorper ad a suspendisse. 

27

Nec blandit dapibus ad quam dolor 

ac vestibulum venenatis vivamus 

penatibus condimentum parturient 

ullamcorper ad a suspendisse. 

Painel retrátil com acabamento 

em BP madeirado.
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Painel retrátil múltiplo com módulos de 

porta e acabamento em fórmica lousa.
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Realizamos os projetos mais inovadores, 

diferenciados e autorais que você puder imaginar. 

Além de escritórios únicos, já executamos 

projetos especiais para Aeroportos, Hospitais, 

Coworkings, Bancos de Investimentos, Startups e 

tantos outros.

DESIGN E PERSONALIZAÇÃO

PROJETOS ESPECIAIS
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Divisória em painel cego com 

recorte em vidro.

Painel lambril em madeira.

Divisórias em vidro duplo aramado com 

perfil em pintura epóxi preta.
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Divisória em vidro duplo bronze com 

canto junta seca.

Painel lambril em madeira.
Divisória painel com revestimento 

em pintura gofrato.
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Único no mercado, estruturado em alumínio e integrado à 

divisória, permite diversas configurações: baixo, alto, piso-teto, 

suspenso e personalização interna.

Linha encaixilhada junta seca com 

rodapé especial.

ARMÁRIOSHOSPITAIS
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O design e funcionalidade das paredes 

divisórias, também deve-se refletir nas portas. 

De giro, de correr, pele de vidro, com bandeira, 

visor ou qualquer personalização exigida em 

um projeto!
39

PORTAS
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FÁBRICA

/divdesign

/divdesigndivisorias

/div-design-divisórias

/divdesign

 11 2962-6868

divdesign@divdesign.com.br 

www.divdesign.com.br

Certificação Linha Absolute 75mm e 100mm 
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