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Sistema de mampares modular de compartimentació simple, de perfilaria vista de 45 

mm de gruix, que destaca per la seva facilitat i rapidesa d'instal·lació i per les seves 

possibilitats de reaprofitament. La mampara d'oficina M1 és un sistema simple, 

econòmic i molt fàcil i ràpid de muntar. Les mampares divisòries M1, són la millor opció 

si es busca qualitat, rapidesa i un bon preu. 

DIVISÒRIA M-1 
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Seccions: 
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DIVISÒRIA M-5 

Les mampares d'oficina M5 han estat creades per cobrir totes les 

necessitats de funcionalitat i posseeixen un disseny sobri i atemporal. 

El sistema M5 disposa d'un ampli programa de solucions i permet un 

elevat grau de personalització. La M5 és una mampara amb un 

sistema modular, de compartimentació doble, amb perfilaria oculta, 

de línies actuals, amb les més altes prestacions pel que fa a 

resistència, durabilitat i insonorització. El sistema M5 permet integrar  

diferents tipus de modulació en un mateix projecte: el doble vidre, 

doble vidre continu, vidre simple, vidre continu i mampara cega, 

vertical o horitzontal, juntament amb una gran varietat de mòduls 

de porta batents i corredisses. 
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Seccions: 
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DIVISÒRIA FUTURA 

Les mampares d'oficina Futura han estat 

creades per cobrir les necessitats de 

funcionalitat i disseny dels espais de treball 

d'avui. Aquesta gamma de mampares 

disposa d'un ampli programa de solucions i 

permet un elevat grau de personalització. 

La nova mampara d'oficina Futura V9 

minimalista, permet estructurar tota la 

instal·lació, innovant el concepte de 

construcció de sistemes de mampares 

desmuntables. Es pot combinar amb tots els 

sistemes de mampares modulars, aportant 

sempre un impecable grau de solidesa i un 

aïllament acústic superior. Aporta harmonia i 

proporció en espais de petita, mitjana i gran 

dimensió. La mampara d'oficina Futura V9 li 

permet triar gairebé qualsevol material, color i 

textura. Disposem de totes les opcions per a 

portes de fusta i vidre, simples i dobles, batents 

i corredisses i portes de grans dimensions. 
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Seccions: 
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FOLRE PARET 

SOLUCIONS INTEGRALS 

ARMARIS INTEGRATS 

PARQUET 

TAULELL 

FALS SOSTRE 

BIOMBO 
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ACABATS 
Els acabats estàndard dels productes estan disponibles de forma immediata. 

A més, es pot realitzar qualsevol altre acabat per encàrrec.  
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MOBILIARI D’OFICINA 

Disposem de múltiples solucions per crear espais de treball únics i plens de vida. 
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INI   
DIRECCIÓ ANGULAR ALA 
800*800*750 1600*800/1.200*670 1.000*600*750 
1.200*800*750  1.200*600*75’0 
1.400*800*750   
1.600*800*750   
1.800*800*750   
 

SOHO   
DIRECCIÓ REUNIÓ ALA 
800*800*750 2.400*1.200*750 1.000*600*750 
1.200*800*750 3.600*1.200*750 1.200*600*750 
1.400*800*750 4.400*1.200*750  
1.600*800*750   
1.800*800*750   
2.000*800*750   
2.000*1.000*750   
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ACABATS 

ACABATS 
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MA/MM   
SÈRIE A*F*H PORTES 
MA/MM 950*450*1.800 Batents de fusta o metàl·lics 
MA/MM 950*450*1.600 Batents de fusta o metàl·lics 
MA/MM 950*450*970 Batents de fusta o metàl·lics 
   
L 1.200*450*1.980 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.800 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.600 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.450 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.200*450*710 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.980 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.800 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.600 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.450 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.000*450*710 Persiana lateral 
L 800*450*710 Persiana lateral 
L 600*450*1.980 Persiana lateral 
   
P/M/C 1.200*450*1.980 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.200*450*970 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.010*420*1.980 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.010*420*970 Batents metàl·liques 
P/M/C 950*420*1.800 Batents metàl·liques 
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ACABATS 
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Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 

 


