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Neoplac Normatizado

Divisória sanitária que atende 
a NBR9050 em boxes sanitários 
com dimensões convencionais.  

Painéis em laminado estrutural TS 
(fórmica maciça).

Cores do catálogo Formiline.

Garantia: 5 anos

Nota: Desenvolvimento próprio de todos os 
produtos com incorporação permanente de 
novas soluções.

Obs: Catálogos eletrônicos e desenhos em 
Autocad para download, acesse o Website da 
empresa: www.neocom.com.br

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.

Neoplac Normatizado

Neoplac Normatizado Cristal
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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



Fecho Alcoplac®

Puxador Externo do Fecho

 Puxador externo (metálico) com visualização livre /ocupado e abertura de emergência.
 Acabamento em pintura eletrostática nas cores padronizadas cinza escuro, alumínio, 

branca ou cromado brilhante (especial).

Dispositivo Interno do Fecho

 Dispositivo em nylon Technyl (nylon reforçado com fibra de vidro) com sistema de lingueta deslizante 
para uso universal (P.N.E.), com etiqueta de nylon na cor cinza, sem parafusos aparentes (antifurto).

 Cores: preto e branco.

- Manutenção: limpeza simples sem utilização de produtos químicos corrosivos.
- Garantia: 5 anos

Cinza Escuro

Branco

Alumínio
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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.

Cromado Brilhante (Especial)



Características:
 Portas em vidro cristal temperado com 8mm de espessura com 

serigrafia plena, propiciando a privacidade necessária com total 
luminosidade interna dos boxes.

 Divisórias que podem receber as Portas Alcoplac Cristal:
 •   Novo Alcoplac   •   Alcoplac Plus   •   Alcoplac Normatizado   
 •   Novo Neoplac   •   Alcoplac Piso-teto   •   Divsiórias de Pedra

Limpeza
 Podem ser limpas com esponja ou pano macio em solução de 

detergente neutro. 
 Importante: Nunca utilizar produtos químicos agressivos para limpeza 

ou lavagem do piso, após a instalação das divisórias.

Portas Alcoplac® Cristal
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Importante: 
- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos 

da empresa.
- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua 

evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas 
novas soluções.

 Observação: Encontra-se à disposição, biblioteca eletrônica do 
produto para download em formato.dwg (AutoCAD) no website 
da empresa.

Amarelo

Laranja

Azul

Preto

Bordô

Verde

Branco

Vermelho

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.



Modelos de Portas Alcoplac®
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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.



Cabide Alcoplac®
 Indispensável para o conforto dos usuários. Suporta bolsa, mochilas, 

sacolas agasalhos. Pode ser instalado em divisórias ou paredes.
 Disponível nos 3 padrões Sparks: Branco, Preto e Vermelho

Cabide anti-furto

Aparadores Alcoplac®

Aparador Padrão

Aparador para mochilas 
ideal para aeroportos e 
rodoviárias

Aparador para bolsas e 
pequenos pertences

Aparador para carteiras 
e pequenos pertences

Aparador para box de 
chuveiro com protetor 
anti-respingo, porta toalhas 
mais aparador para bolsas, 
shampoo e sabonete.
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Componentes Alcoplac®

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.



Fixador CantoneiraFixador Pinça

Junção de Painéis

Dobradiça Automática Dobradiça Automática 
para Divisórias normatizadas

 Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), 
com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de 
permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°. 

 Acabamento: anodizado fosco acetinado ou pintura eletrostática nas cores dos montantes de alumínio.

 Fixadores dos painéis: peça em liga especial de alumínio com parafuso trava 
em aço inox com fenda sextavada.

 Cores e acabamentos:
-  Anodização natural acetinada ou pintura eletrostática nas cores branca e preta.

Fechadura para 
Box de Serviço

Componentes Alcoplac®
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