
Application 20mm 

Por medida 
Custom-made

Vidro   6mm 
6mm glass

Tratamento anticalcário
Anti calcium treatment

Medidas Standard
Standard Dimensions

Ficha técnica . Datasheet
Leonor

Tipologias Typologies

 

   

Per�l de vedação 
Floor pro�le 

Per�l vertical
Wall pro�le

Foscagem Sandblasting

Aferição de medidas
Ascertaining the measurements

Foscagem com tratamento 
anti-manchas
Anti-stain  treatment for 

 sandblasting glass

 
 

Altura do resguardo: 
sistema de fixação 
Height of the cabin: 
fixation systems

45mm

2000 mm

71mm

47mm

7mm 49mm 46mm

2000mm

Altura standard: 
2000mm. 
Standard Height: 
2000mm.

Aplicação a 20mm 
do rebordo da base

edge of the base

20mm

20
m

m

<90º

<90º

Lateral esquerdo + porta direita 
Lateral left panel + right door

Porta esquerda + Lateral direito 
Left door + Lateral right panel

Acessórios em latão cromado.
Fecho magnético a 45º.
Painéis em vidro temperado de 6mm.
Perfis em alumínio lacado a branco,
metalizado ou cromado
Altura standard do vidro: 2000mm.
Acresce a altura do sistema de fixação (+45mm).
Largura mínima do painel fixo (F): 250mm.
Definir medidas exactas na encomenda. 
Outras dimensões sob consulta.

Brass fittings.
45º magnetic closure.
Panels in tempered glass of 6mm.
Aluminium with white lacquered, chromed or with 
metal finish profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Additional height of the fixation system (+45mm).
Minimum size for the fixed panel (F): 250mm.
Specify exact sizes on the order. 
Other dimensions only on request.

leonor

elisabete base

C
FP
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Por defeito, sem indicação prévia, a porta 
(P) terá 700mm. 
As default, without further information, the 
door will have 700mm width.

Comprimento Total 
(C): 

 

Total width (C):

 

Mín.: 1000mm

 

Máx.: 1800mm

 
 

Largura Total (L): 
Total width (L):

 
 

Mín.: 700mm

 

Máx.: 900mm

+10mm

Afinações 
Adjustments

As medidas fornecidas devem ser resultantes da 
medição até à face exterior da base.
Compensações feitas a cargo da ITALBOX.
The provided measurements should be made to the 
outer face of the base.
Adjustments made by ITALBOX.
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cota zero 
zero height

rebaixo 
recessed

base 
shower 
tray

a

a

Portas de abrir 
Hinged door

95%


