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Portas Alcoplac® Dual
Infinitas combinações de formas e padrões que dão 

liberdade à sua criatividade e se encaixam perfeitamente 

no seu projeto. Harmonia perfeita entre o TS 10mm e os 

painéis Sparks.

Divisórias que podem receber as Portas Alcoplac Dual:

 •  Novo Alcoplac   •   Alcoplac Plus   •   Alcoplac 

Normatizado   •   Novo Neoplac   •   Alcoplac AV*   •   

Alcoplac Piso Teto   

 •   Divsiórias de Pedra

* Neste caso, a porta aplicada no Alcoplac AV será de 10mm.

Portas Alcoplac® TS Especial Sparks
Painéis unicores (miolo e face decorativa na mesma cor) 

com partículas brilhantes que dão vida ao ambiente.

 Divisórias que podem receber as Portas 

Alcoplac TS Especial Sparks:

 Novo Alcoplac,  Alcoplac Plus, Alcoplac 

Normatizado,  Novo Neoplac, Alcoplac AV*, 

Alcoplac Piso-teto, Divisórias de Pedra.

* Neste caso, a porta aplicada no 

 Alcoplac AV será de 10mm.

Portas Alcoplac® 3Form
- Material sustentável: painel maciço de ecorresina 

translúcida com componentes orgânicos encapsulados.

- Proporciona sensação de leveza e sofisticação realçadas 

quando iluminado. Privacidade garantida.

Um produto da parceria Neocom System e Hunter Douglas.

Divisórias que podem receber as Portas Alcoplac 3Form:

•   Novo Alcoplac   •   Alcoplac Plus   •   Divisórias de Pedra

A marca ALCOPLAC®, encontra-se registrada junto ao INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. 
O uso indevido da marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.
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Laminado Estrutural TS

A marca ALCOPLAC, encontra-se registrada junto ao INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial), pela Neocom Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. 
O uso indevido da marca, implicará ao infrator, as penalidades da legislação.

O Laminado Estrutural TS (fórmica maciça), é resultante da prensagem da composição 
acima, em alta pressão (100kg/m²) e elevada temperatura (145°C), conferindo:

-  Elevada resistência mecânica, ao desgaste, ao impacto e a umidade.

-  Inexistência de porosidade superficial tornando o produto lavável.

Estas características possibilitam sua utilização 
com ótimo desempenho em boxes sanitários.

Consulte os padrões 
disponíveis no site da 

Neocom ou no 
mostruário Formica®

Painel Compacto 
Monolítico

Composição

 

Papel Decorativo com 
Resina Melamínica e 

Camada Overlay 
de Alta Resistência 

nas duas faces

Miolo em Kraft Especial 
com Resina Fenólica




