
CFWALLS
PAREDES MÓVEIS / MOVABLE WALLS



PAINEL
ALMA

PAINEL
AQUA
AQUA PANEL

ALMA PANEL

Paredes móveis, 
espaços versáteis

Movable walls, 
versatile spaces
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Painel telescópico 
800 - 1300mm

Painel de 
porta dupla  
1170mm

Painel de porta 
simples 
1200 - 1250mm

Telescopic panel 
800 - 1300mm

Door panel 
double leaf 
1170mm

Door panel 
single leaf
1200 - 1250mm
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Painel opaco 
standard
840 - 1300mm

Painel de vidro 
standard
840 - 1300mm

Painel de vidro 
c/ porta de vidro
1200 - 1250mm

Standard
solid panel 
840 - 1300mm

Standard 
glazed panel 
840 - 1300mm

Glazed door 
panel
1200 - 1250mm

Exemplos de sistemas de parqueamento / 
Examples of parking systems

4 5 6

1 2 3

Várias tipologias de painéis e de parqueamento para permitir uma 
adaptação ao espaço existente.
Various types of panels and parking to adapt to the existing space.

CF ALMA
CF AQUA

As paredes móveis Alma e Aqua são um sistema 
flexível e adaptável a qualquer local, optimizando 
a utilização dos espaços com elevados índices de 
isolamento acústico.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
· sem guia de pavimento
· 38 a 57dB de isolamento
· resistência ao fogo EI 30

· força de bloqueio de 1100N
· diversidade de acabamentos
· facilidade de manuseamento
· reduzida necessidade de manutenção
· fecho por painel telescópico

MAIN FEATURES:
· without floor track
· 38 to 57dB insulation
· fire resistance EI 30

· interlocking force of 1100N
· variety of finishes
· ease of handling
· reduced need for maintenance
· closing system: telescopic panel

Alma e Aqua movable walls are a flexible and 
adaptable system for any location, which optimise 
the use of spaces with high levels of acoustic 
insulation.
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Nunca foi tão fácil organizar o 
espaço à sua medida.
It has never been easier to 
organize the space for you.

4



CF WAVE

A nossa parede Wave foi desenvolvida para responder 
às necessidades de segmentação do espaço tendo em 
consideração um elevado sentido estético. Inovadora 
e minimalista, é uma parede com dobradiças ocultas, 
que se monta de forma simples garantindo o 
isolamento do espaço e um estacionamento rápido.

CALHA DO TECTO TELESCÓPICA E ADAPTÁVEL A DIFERENTES ESPAÇOS

ELEVADO NÚMERO DE ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

SISTEMA DE SUPORTE ASSENTE NO CHÃO

SISTEMA DE FECHO ENTRE PAINÉIS

PORTA INCLUÍDA NO SISTEMA

ELEVADO NÍVEL ESTÉTICO

DOBRADIÇAS OCULTAS

VANTAGENS

Our Wave Wall was developed to create new spaces 
and answer to archictectural challenges of space 
division. Our team created a high aesthetic Wall 
with hidden hinges and a discreet aluminium frame. 
Available in a wide range of surface finish options 
and panel configurations the Wave Wall is a quick and 
easy to operate solution that provides good levels of 
acoustic insulation.

TELESCOPIC CEILING RAIL

AVAILABLE IN A WIDE RANGE OF SURFACE FINISH OPTIONS

FLOOR MOUNTED IN ADDITION TO THE TOP-HUNG SYSTEM

CLOSING SYSTEM BETWEEN PANELS

INCLUDING PASS DOOR PANELS AND GLAZING

HIGH AESTHETICS

HIDDEN HINGES

KEY-POINTS

CALHA TELESCÓPICA
A parte superior da parede é constituída por duas calhas, 
formando um sistema de telescópico manual contrariando 
possíveis desníveis e garantindo o isolamento através da 
compressão constante do isolante

DOBRADIÇA OCULTA
As dobradiças da nossa parede são ocultas. Dessa forma, 
quando a parede está fechada não existe nenhum elemento 
que contrarie a continuidade da parede. É um dos pontos 
estéticos de destaque no desenvolvimento da parede e 
bastante procurado por arquitetos e designers.

CALHA NO CHÃO
A calha do chão permite que o peso da estrutura assente 
nela, assim como o mecanismo de fecho. Apesar da sua 
grande utilidade, é uma peça discreta e preparada para ser 
adaptada a chão com ou sem acabamento.

OPACO / VIDRO
As paredes podem ser opacas, com acabamento à escolha 
do cliente. Estão também preparadas para receber vidro 
de 5 mm de espessura, permitindo diminuir o peso total 
da estrutura sem comprometer o bom funcionamento e 
isolamento da mesma.

TELESCOPIC RAIL
The Wave wall has two ceiling rails to accomodate a manual 
telescopic system. That allows us to create a system 
adjustable to diferente spaces with unevenness.

HIDDEN HINGES
The hidden hinges allows us to create a smooth Wall, with 
no interferences. We worked to achieve a high aesthetic level 
and produce a architectural product for demanding spaces.

FLOOR MOUNTED RAIL
The hability to be floor mounted provide a work space 
flexibility particularly where there is no overhead structural 
support a required for movable wall applications.

OPAQUE / GLAZED
Our walls are available in a wide range of surface finish 
options and panel configurations to integrate diferent spaces.

LARGURA À SUA MEDIDA E INTEGRAÇÃO PERFEITA.
CUSTOM WIDTH AND PERFECT INTEGRATION.
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1

ESPESSURA

PESO /m2

ALTURA MÁXIMA DA PAREDE

LARGURA DO PAINEL

ISOLAMENTO ACÚSTICO

REVESTIMENTO

ESTRUTURA

CALHA DE PAVIMENTO

OPERAÇÃO

THICKNESS

WEIGHT /m2

WALL MAXIMUM HEIGHT

PANEL WIDTH

ACOUSTIC ISOLATION

COATING

STRUCTURE

FLOOR TRACK

OPERATION

116 - 122 -134 mm

39 - 54kg

11000mm

800 - 1300mm

38 - 57dB

MFC, MDF, HPL

Alumínio / Aluminium

Não / No

Manual | Semi auto. | Full auto.

115 - 119 mm

39 - 48kg

3000 - 4500mm*

800 - 1300mm

44 - 49dB

VIDRO

Alumínio / Aluminium

Não / No

Semi auto. | Full auto.

71 mm

25 - 42kg

4000mm

450 - 900mm

42dB (OPACO) | 43dB (VIDRO)

MFC, MDF, HPL, VIDRO

Alumínio / Aluminium

Não / no

Manual

ALMA AQUA WAVE

INFORMAÇÃO TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

* A partir de 3300 mm até 4500 mm necessite de bandeira. | * From 3300 mm to 4500 mm you need an extra panel.

O seu espaço,
as suas paredes.
Your space,
your walls.
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1 Parede em harmónio / Bi-fold wall
2 Visão geral do sistema / General view of the system
3 Sistema de arrumo descentrado / Off-center storage system
4 Sistema fecho standard / Standard locking system
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Soluções globais
para espaços de trabalho
// Global solutions for workspaces

Com mais de 40 anos de experiência dedicados 
à otimização de espaços de trabalho, o Grupo CF 
desenvolve soluções que acompanham a evolução 
constante dos processos de trabalho e da organização 
das equipas.

With over 40 years of experience dedicated to the 
optimization of workspaces, CF Group develops solutions 
to keep up with the constantly changing work processes 
and organization of the teams.


