
 Divisória na medida certa



A Misura Divisórias de Alto Padrão tem o 
compromisso de entregar soluções em divisórias 
e  inovações que completam o ambiente de seus 
clientes.

Nossa tecnologia é a união de culturas e da 
qualidade do mais alto padrão em divisórias: 
Brasil & Itália.

Nossa principal fábrica opera em uma moderna 
unidade de produção localizada na área industrial 
de Abruzos, na Itália.

E em 2020 chegamos ao Brasil para criar um novo 
conceito em ambientes corporativos, de alto 
padrão. 

Ao usar as tecnologias mais modernas e aplicar 
controles de qualidade rígidos, ficamos 
conhecidos por ter os melhores produtos do 
mercado.



VENEZA







A linha VENEZA é o modelo ideal para amplitude e sofisticação de seu ambiente, como uma opção versátil e 
de um design de alto padrão, de forma personalizada. 
A qualidade acústica é um dos maiores destaques desta linha VENEZA, além é claro, do aproveitamento da 
iluminação natural.

Para uma maior versatilidade dos espaços, esta linha utiliza dois materiais em sua montagem: o vidro e a 
madeira e as opções de portas que podem ser de correr ou de giro.

Sofisticado 

Elegância 

Maior transparência 

Excelente acústica

Espessura 82mm 

Vidro Duplo 

Vidro Simples 

Cega (madeira)

Mista (cega/vidro) 

Modulação 800/120



Consulte modelos de fechaduras.

VIDRO
REQUADRO VIDRO DUPLO REQUADRO VIDRO DUPLO C/ PERSIANA

PORTAS VENEZA
REQUADRO VIDRO SIMPLES MADEIRA REQUADRO COM MADEIRA POLIVINILPOLIVINIL



PAREDES VENEZA

MISTA VIDRO SIMPLES E DUPLO MISTA VIDRO DUPLO C/ PERSIANA MÚLTIPLOS MÓDULOS DE MADEIRA MÚLTIPLOS MÓDULOS VS E VD MADEIRA SIMPLES E DUPLA POLIVINIL SIMPLES, DUPLO E DUPLO C/ LÃ DE PET VIDRO SIMPLES E DUPLO VIDRO DUPLO COM PERSIANA

MADEIRA SIMPLES E DUPLA POLIVINIL SIMPLES, DUPLO E DUPLO C/ LÃ DE PET VIDRO SIMPLES E DUPLO VIDRO DUPLO COM PERSIANA

MISTA VIDRO SIMPLES E DUPLO MISTA VIDRO DUPLO C/ PERSIANA MÚLTIPLOS MÓDULOS DE MADEIRA MÚLTIPLOS MÓDULOS VS E VD



VERONA







A linha VERONA se destaca pela flexibilidade nos projetos e durabilidade desta divisória Piso-Teto, além de 
ser a melhor opção se você deseja privacidade e alta performance acústica, mantendo o design sofisticado 
e a visão ampla de todo espaço. 
Possui encaixe frontal intercambiável, com tecnologia de alto padrão, a linha VERONA possibilita autonomia 
no projeto, montando e desmontando de forma prática, além de gerar inúmeras possibilidades de 
combinações, que se adaptam a realidade dos eu ambiente. 
Para uma maior versatilidade dos espaços, esta linha utiliza dois materiais em sua montagem: o vidro e a 
madeira e as opções de portas que podem ser de correr ou de giro.

Flexibilidade em Layout 

Intercambiável 

Passagem de Cabeamento 

Excelente Acústica 

Espessura 86mm e 102mm

Vidro laminado/temperado 

 Incolor, Jateadoou colorido 

Vidro 6/8/10mm 

 Possibilidade de Película 

Vidro Inteligente 

Modulação 900/1800 

Saque Frontal



Consulte modelos de fechaduras.

PORTAS VERONA

VIDRO
MADEIRA COM REQUADROREQUADRO VIDRO DUPLO C/  PERSIANAREQUADRO VIDRO DUPLO MADEIRA



PAREDES VERONA

MÚLTIPLOS MÓDULOS VS E VDVIDRO DUPLO COM PERSIANA VIDRO SIMPLES E DUPLOMISTA VIDRO SIMPLES E DUPLOMÚLTIPLOS MÓDULOS MADEIRA MISTA VIDRO DUPLO C/ PERSIANAMADEIRA

MISTA VIDRO SIMPLES E DUPLO

MÚLTIPLOS MÓDULOS VS E VD

MÚLTIPLOS MÓDULOS MADEIRA MISTA VIDRO DUPLO C/ PERSIANA

VIDRO SIMPLES E DUPLO VIDRO DUPLO COM PERSIANA

MADEIRA



TURIM







A linha TURIM é o modelo ideal para ser instalado em ambientes que precisam de privacidade e conforto. Fácil 
instalação, as divisórias Piso-Teto em VIDRO, são montadas por perfis de alumínio que sustentam toda a 
estrutura e trazem a suavidade a esta linha.
Se você procura elegância e funcionalidade, esta linha moderna da TURIM é ideal para o seu espaço.
Para uma maior versatilidade dos espaços, esta linha utiliza dois materiais em sua montagem: o vidro e a 
madeira e as opções de portas que podem ser de correr ou de giro.

Elegância 

Maior transparência 

Conforto 

Custo – benefício

 Espessura 52mm 

Vidro laminado/temperado 

 Incolor, jateadoou colorido 

Vidro 8/10/12mm 

 Possibilidade de Película 

Vidro Inteligente 

 Modulação 800/1200



Consulte modelos de fechaduras.

REQUADRO VIDRO SIMPLESVIDRO MADEIRA REQUADRO COM MADEIRAREQUADRO VIDRO DUPLO REQUADRO VIDRO DUPLO C/ PERSIANA

PORTAS TURIM
POLIVINIL



PAREDES TURIM

É o modelo ideal para quem procura 
rapidez de execução em seu projeto.

POLIVINIL VIDRO SIMPLES CEGA

MADEIRA POLIVINIL VIDRO SIMPLES



VIDROS INTELIGENTES



A PRIVACIDADE INSTANTÂNEA QUE VOCÊ PRECISA! 

Solução perfeita para todos os tamanhos de ambiente em apenas um clique!



Vidro Polarizado | Design Diferenciado | Conforto Acústico
Ambiente mais Sofisticado | Privacidade Total  



DIVISÓRIA RETRÁTIL

A Película Inteligente consiste em um tecnologia de última geração que apresenta as seguintes vantagens:

Privacidade Total
Capacidade em modificar-se de um vidro transparente a 100% opaca.

Proteção térmica
Bloqueia até 100% dos raios Infravermelhos e Ultravioletas (Responsáveis pelo aquecimento danos a pele e a objetos).

Praticidade 
Desenvolvemos nossa tecnologia com intuito de facilitar sua aplicação e transporte. Hoje em sua versão 5.0, a Película Inteligente 
possui apenas 0.45mm de espessura. E pode ser aplicada em qualquer tipo de vidro.

Projeção de Imagem
Devido a intensa absorção de luminosidade, a película serve também como tela de projeção. Inclusive Dual (com capacidade de 
transmissão de imagem em ambos os lados, até em 4k mesmo em ambientes com alta intensidade de luz.

100% Clean
Tecnologia que repele poeira, mofo e umidade.

Segurança
Transforma um vidro comum em um vidro reforçado, aprova de altos impactos e anti estihaçamento.

Garantia
Até 10 anos.









PROPORCIONE MÁXIMA FLEXIBILIDADE PARA O SEU AMBIENTE
Adicione nossas divisórias articuladas italianas ao seu espaço corporativo e torne seu ambiente 2 em 1. 

LENHO 89
Espessura: de 89 a 102
Acústica: 43 a 52dB

Ideal para adaptação a grandes alturas, com possibilidade de instalação em pés direitos superiores a 12m.

Neste modelo a eficiência acústica é de 50% superior da maioria, em geral do mercado, tendo esta 
característica de elevado isolamento acústico, com um diferencial de grande importância nos projetos.

A tecnologia utilizada é internacional e é a resposta ideal para projetos com desafios de altura. 
Possui um sistema unidirecional e multidirecional. Para projetos especiais com alturas diferenciadas, 
consulte nossa área de engenharia para entregar seu projeto.

 
 
 



Vantagens:
1. Selos acústicos tipo SWEEP com 4 pontos de contato; maior eficiência.
2. Selos acústicos retráteis de rápido acionamento.
3. Curso de ajuste de 25 ou 50mm (opcional para até 100mm).
4. Estrutura dos painéis monobloco, soldada em aço carbono.
5. Bordas de proteção vertical; junta seca ou bordas aparentes.
6. Faces em gesso e aço carbono, com opcionais em superfícies porosas (MDF).
7. Padrões de acabamento standard vinil, tecido ou bp; outras superfícies opcionais.
8. Selos acústicos acionados por 1/4 de volta.
9. Espessura de 89mm a 102mm e isolamento acústico de até 54dB.
10.  Sistema “dual side” de encaixe dos painéis.

Acabamentos
As molduras e selos de vedação estão disponíveis em três cores padrão: bege, marrom e cinza. Uma gama de 
opções que combina praticamente com qualquer face ou revestimento.

 
 
 

Bege Marrom Cinza



DOPPIO VETRO 79
Acabamento: Alumínio Anodizado
Altura máxima: 3,70m

Combinar a sofisticação e clareza oferecidas pelo vidro com a praticidade do sistema multidirecional.  O 
isolamento acústico é o grande diferencial deste modelo, além é claro de manter um visual sofisticado.
Nesta linha a variação de combinações de vidros é mais abrangente: podendo combinar vidro simples, duplo 
ou triplo. Com isso, atingindo níveis de isolamento acústico de STC 44. O requadro do painel em alumínio 
anodizado ou pintado. O modelo apresenta também vedações retráteis incorporadas ao painel. Podendo ser 
incluído persianas internas. Opcional na privacidade.

 
 

CLÁSSICA VETRO 39
Acabamento: Alumínio Anodizado
Altura máxima: 3,50m

Combinar a sofisticação e clareza oferecidas pelo vidro com a praticidade do sistema multidirecional. Ideal 
para obras que precisam de uma divisão física, não visual, e que pode ter ou não conforto acústico. Permite 
ao profissional dividir ambientes corporativos, agências bancárias, cafeterias e lojas comerciais, onde haja 
grande circulação de público. 
O espaço torna-se mais prático com opções de flexibilidade de operação. Neste modelo não há guias ou 
trilhos no piso.

 
 



FECHADURA BIOMÉTRICA



ACESSO COM BIOMETRIA
- Abertura manual ou abertura automática
- Tipos de portas: de giro e de correr
- Abertura com SENSOR DE PRESENÇA, 
disponível para a porta de correr e para a 
porta de giro

FECHADURA DIGITAL COM APP
- Ideal para quem busca praticidade
- Gerenciamento de acessos
- Você pode abrir a sua fechadura digital por 
biometria, senha, cartão de proximidade, chave 
física ou por Bluetooth



FECHADURA DIGITAL 
COM BIOMETRIA
- Prática e ideal para ambientes sofisticados
- Você pode abrir a sua fechadura com sua 
digital, senha, chaveiro/adesivo de proximidade 
e uma chave física
- Travamento automático da porta assim que 
ela é fechada
- Maçaneta reversível

CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL
- Tecnologia no seu acesso com leitura facial 
rápida e precisa
- Anti fake: impossibilita o uso de fotos e 
vídeos, por exemplo, para enganar o sistema
- Tecnologia Visible Light



misuradivisorias.com.br
Caxias do Sul - RS - Brasil |contato@misura.com.br

misuradivisorias.com.br
Caxias do Sul - RS - Brasil | misuradivisorias@gmail.com


