
 Detalhes que expressam a qualidade! 

PAGINAÇÃO

M1 M2 M3 M4 M5 M6

M7 M8 M9 M10 Biombo M11 Junta seca

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P7 P8 P9 P10 P11 P12

Composições sugeridas, podendo ser alteradas de acordo com o projeto e consulta prévia.

Design baseado em seu conforto.

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

(61) 3273-1460 (61) 99345-2746 
anapaula@premiumbrasilia.com.br

CLN 116 Bloco D - Loja 51
Asa Norte - Brasilia, DF



Opções da MULTIPLENA com várias paginações, alternativas de portas e balcões para recepção com 
soluções customizadas e uma grande gama de acabamentos únicos ou combinados.

Call Center com painéis de 

vidro e alturas variadas

Quadros em alumínio para 

vidro simples ou duplos

Opções variadas de 

maçanetas

1 2

3 4

1 - Batente Exclusivo

2 - Canto 90º arredondado

3 - Composição 180º

4 - Composição 360º



M3

M1

M4

M7
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M1 - Painel Cego

M3 - Painel Cego Paginado

M4 - Painel Misto

M7 - Painel Vidro

M10 - Painel Misto 1,60m

P4 - Porta com vidro

1 - Painel Cego 1,60m

2 - Painel Cego 1,10m

3 - Painel/Balcão

4 - Superfície Acoplada

5 - Armário Suspenso

Paginações com alturas variadas.

M10



A MULTIPLENA desenvolveu uma linha de divisória com uma vasta gama de opções em sua paginação.  
A losoa da MULTIPLENA é desenvolver um produto em que criatividade e exibilização dos espaços, 
unindo arte e qualidade, em vez de simplesmente dividir ambientes.

A linha tem, também, uma proposta de biombos integrados ao sistema de divisórias piso-teto: Esses 
painéis, com alturas e larguras variadas, permitem a criação de ambientes perfeitamente integrados 
com o programa de mesas e planos de trabalhos suspensos.

Opções marcantes como vidro simples ou duplo, com molduras de alumínio, painéis paginados em MDP 
revestido de melamina com vários padrões (BP), tecido ou lamina de madeira natural para ambientes 
clássicos, portas com varias opções de paginação e  acabamentos.

A tecnologia aplicada na confecção de componentes exclusivos, como pers confeccionados com 
precisão milimétrica, aliada ao design, versatilidade e desempenho .

MULTIPLENA: A sua divisória com soluções exclusivas e inteligentes.
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