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SUPERTRAK® PLUS CALHAS E CORTINAS HOSPITALARES

C/S SUPERTRAK® PLUS
CALHAS E CORTINAS HOSPITALARES
O sistema de calhas e cortinas hospitalares é de fácil instalação e é um método
económico de divisão de enfermarias multi-camas, o que oferece alguma privacidade a
doentes e profissionais. Pode também ser usado em balneários e duches.
C/S Supertrak® Plus combina uma estrutura rigida com a flexibilidade da configuração
para atender às diferentes necessidades. Tem sido usado em hospitais, centros de
saúde, lojas, centros de lazer e hotéis em todo o mundo há mais de 40 anos.
O sistema tem vindo sempre a ser melhorado incorporando benefícios aos utilizadores,
equipas de manutenção e instaladores, mantendo a sua conformidade com a norma HTM
66 de 2005. A durabilidade tem vindo a ser melhorada de forma a reduzir os custos de
manutenção e alguns dos componentes do sistema Supertrak® foram re-desenhados
para os tornar mais rápidos e fáceis de instalar. As calhas C/S existem com 2
comprimentos standard o que reduz os desperdícios e elimina juntas desnecessárias.
A pintura de acabamento das calhas é fácil de limpar e está disponível em 2 cores
standard para se adequar aos requisitos do projecto, ou pode ser fornecido em qualquer
cor BS, RAL ou outra cor personalizada, em função das quantidades.

HOSPITALS

HEALTH CENTRES

RETAIL & LEISURE

HOTELS

PERFIL DA EMPRESA
Construction Specialties está presente em 22 paises espalhados
pelo mundo e dispõe de fábricas ou escritórios na maior parte dos
países europeus.
O escritório central do Reino Unido, localizado em Buckinghanshire,
é o centro das operações comerciais e de produção para os
mercados do Reino Unido, Irlanda, países nórdicos, Lituania,
Estónia e Malta através de uma rede de representantes composta
por técnicos comerciais experientes.
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A linha de produtos inclui protectores de paredes, tapetes,
revestimentos para paredes e chão, juntas, grelhas de
ensombramento, calhas e cortinas, grelhas e soluções de
revestimento de fachadas.
Estes produtos têm sido instalados em muitos dos mais
prestigiados edifícios mundiais de diversas áreas que incluem
unidades hospitalares, de transporte, centros comerciais, unidades
de lazer e escritórios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Sistema modular que permite flexibilidade de configurações
para satisfazer as necessidades individuais
• Rígida e durável
• Desliza sem problemas e em silêncio
• Os pontos de acesso permitem que as cortinas sejam
mudadas facilmente
• Os componentes metálicos têm um revestimento em pó que
proporciona um acabamento estético e fácil de limpar
• Disponível em duas cores padrão: branco RAL 9003 e cinza
RAL 7040, ou pode ser revestido em qualquer cor BS, RAL
ou cor personalizada, sujeita a quantidade
• Componentes Anti-ligadura disponíveis
• Em conformidade com HTM 66 - 2005*

* O Memorando Técnico de Saúde 66 (2005) fornece orientação para o design e as especificações
das calhas e cortinas de cabina para unidades de saúde. HTM 66 é uma publicação da
www.tso.co.uk/bookshop Stationery Office

C/S Hotline: +44 (0)1296 652800 Email: info@c-sgroup.co.uk www.c-sgroup.co.uk
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COMPONENTES SUPERTRAK®
CALHAS E ACESSÓRIOS
CALHAS

Calhas disponíveis com
3 e 4 metros de
comprimento de forma
a adaptarem-se aos
requisitos do projecto e
minimizar os
desperdícios na
montagem.

TOPOS
Topos usados para fechar as
extremidades das calhas. O seu design
e sistema de encaixe permite um
acabamento perfeito, sem fendas, para
evitar a acumulação de pó ou lixo.

STA-001 - Calha com 3m de comprimento
STA-002 - Calha com 4m de comprimento

STA-007 - Topo

BOTÃO DE ACESSO

CURVAS - 90O E 135O
STA-005

300

O botão de acesso permite colocar e retirar cortinas de uma
forma fácil (como requerido pela norma HTM 66 de 2005).
O botão de acesso pode ser comprado separadamente
ou, em alternativa, vir já incorporado na calha, para uma
mais fácil montagem (o botão é colocado a 150 mm da
extremidade da calha).
STA-003 - Calha com 3m de comprimento e botão de acesso
STA-004 - Calha com 4m de comprimento e botão de acesso
STA-005 - Botão de acesso

Disponíveis nas opções
standard de 90o e 135o, as
curvas são fornecidas com
uma peça de conexão
interior de ligação à calha.
STA-008 - Curva 90o (ESQ.)
STA-009 - Curva 90o (DIR.)
STA-010 - Curva 135o (ESQ.)
STA-011 - Curva 135o (DIR.)

STA-008
2500
2500

STA-009

300

STA-010
153
2500

2500
2500

153

STA-011

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
HASTE DE SUSPENSÃO
Haste em alumínio para
fixação das calhas ao tecto.

STA-016 - Haste de suspensão com 1m

FIXAÇÃO DIRECTA AO TECTO
Supertrak® Plus pode ser fixado directamente ao tecto por
meio de parafusos ocultos (não fornecidos) no interior da
calha, colocados a cada 1 metro de distância.
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CABIDE EM "V"
Quando não é possível a
fixação das calhas na
parede, o cabide em “V”
usa-se em substituição da
haste de suspensão para
evitar o balançar da calha.

STA-022 - Cabide em “V” 1m caído

PEÇA DE LIGAÇÃO INTERIOR

JUNÇÕES
Usadas para unir calhas
adjacentes para formar 2
cabinas contíguas.

Usada para ligar secções
de calhas maiores.

STA-012 - Peça de ligação interior

STA-013 - Junção

RODÍZIO E GANCHO

PEÇA EM "T"
Peça para unir calhas
em ângulos de 90o.

Fabricado em nylon auto-lubrificado, o
que não requer qualquer manutenção,
os rodízios e ganchos são fornecidos
em conjuntos de 50 peças.
Recomenda-se o uso de 10 peças por
metro.
Os ganchos C/S foram desenhados
para serem compatíveis com a maioria
das cortinas usadas ns hospitais.
Quando as cortinas são fornecidas já
com ganchos e rodízios também
muitos destes encaixam nas calhas C/
S. Antes de encomendar assegurar-se
da compatibilidade.

STA-014 - Peça em "T"

JUNTA DE SOBREPOSIÇÃO
Permite a ligação de
cabinas contínuas no
topo da calha.

STA-006 - Rodízios e ganchos – 50 peças

STA-015 - Junta de sobreposição

SUPORTES DE PAREDE

ANTI-LIGADURA

Está disponível uma selecção de suportes para fixação
das calhas à parede num sistema suspenso.

Os componentes de suspensão anti-ligadura e as
fixações de parede estão disponíveis no sistema C/S
Supertrack® Plus e vão suster, com segurança, a calha e
a cortina. Quando um peso anormal é aplicado, os
componentes do sistema anti-ligadura aliviam-nos. Isto
pode acontecer repetidas vezes sem que diminua a
performance do sistema.

STA-019 - suporte de parede
para fixação de calhas a 90o.
Também usado para limitar o
balançar lateral.
STA-020 - Suporte de parede
paralelo. Usado quando o final
da calha é paralelo a uma
parede.

NOTE: Os componentes de fixação e união do sistema
Supertrack ® Plus são fornecidos para garantir a sua correcta
montagem. Os sistemas de fixação à parede e ao tecto não
são fornecidos.

STA-021 - Suporte de parede
ajustável. Para os casos em que
o angulo entre a calha e a
parede não é de 90o.

C/S Hotline: +44 (0)1296 652800 Email: info@c-sgroup.co.uk www.c-sgroup.co.uk
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DISPOSIÇÃO DAS CAMAS
C/S Supertrack® Plus é um sistema modular que pode ser usado em multiplas
configurações para obedecer aos requisitos dos projectos.
Os esquemas abaixo mostram as possíveis posições dos componentes C/S Supertrack®
Plus em diferentes disposições de camas e tem só o intuito de servir de guia.
ESQUEMA DE 1 CAMA
STA-001 ou STA-002 - Calha recta
STA-008 ou STA-009 - Curva 90o
STA-015 - Junta de sobreposição
STA-005 - Botão de acesso
STA-016 - Haste de suspensão
STA-019 - Suporte de parede
STA-020 ou STA-021- Suporte de parede
STA-007 - Topo
STA-014 - Peça em "T"

Se a cabina tiver mais de 2,8 metros de
comprimento recomenda-se a colocação de
uma haste de suspensão adicional, a 1 metro
da parede.

≥2.8m

1m

ESQUEMA DE 2 CAMA

ESQUEMA DE 3 CAMAS

NOTE: As ilustrações
não estão à escala
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SERVIÇOS

PROJECTOS
RECENTES

C/S SUPORTE TÉCNICO
We look forward to assisting you with any queries which you
may have and ensuring that you have made the right selection
for your project. Call us on +44 (0)1296 652800 to speak
with our Customer Service Team, Technical Team or Area
Representatives.

C/S ESPECIFICAÇÕES DE SUPORTE
As cláusulas de especificação NBS estão disponíveis
mediante pedido, entre em contato connosco.

Pembury PFI Hospital - Tunbridge Wells
Belfast City Hospital - Belfast
Ysbyty Aneurin Bevan - Ebbw Vale
Carluke Community Health Centre - Carluke
Dumfries & Galloway Royal Infirmary - Dumfries
Trafford General Hospital, Maternity - Manchester
Woodend Hospital - Aberdeen
John Radcliffe Hospital - Oxford
West Mendip Community Hospital - Glastonbury
Cork University Hospital - Cork
Children’s Hospital for Wales - Cardiff
Central Middlesex Hospital, BECaD - London

Cláusulas de Especificação NBS
para produtos C/S estão
disponíveis em NBS Plus.

SERVIÇO DE AMOSTRAS
Por favor entre em contacto com o nosso serviço de
consumidor e peça as amostras de que precisa.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
C/S offer a complete installation package through our sister
company Conspec Contracts Limited. They provide full site
surveys, implement installation programmes and advise upon
suitability of material.
Conspec’s experienced installation teams are CSCS accredited.
For further information please contact our Customer Service
Team or visit our website: www.c-sgroup.co.uk

FS 543714

GARANTIA
A Construction Specialties (UK) Ltd (a Companhia) garante aos seus
clientes que os produtos CS Supertrack® Plus são vendidos sem
quaisquer defeitos quer seja de materiais ou de mão de obra e estão
de acordo com o mostrado na brochura quando devidamente
instalados e mantidos. Se, na opinião exclusiva da Companhia, um
produto ao abrigo desta garantia se apresentar defeituoso, a
Companhia repará-lo-á ou substituí-lo-á livre de quaisquer encargos.
A garantia mantém-se por um período de 2 anos a contar da data
da enviada à Companhia. Esta garantia sobrepõe-se a quaisquer
outras garantias expressas ou implícitas e é a única garantia
concedida pela companhia. A responsabilidade da Companhia ao
abrigo desta garantia limita-se à reparação ou substituição, e não
inclui nenhuma responsabilidade por danos consequentes ou de
qualquer outra natureza.
Aviso legal
A companhia reserva-se o direito de efectuar alterações com o intuito de
melhorar o produto, ou de o retirar, sem qualquer aviso prévio.

C/S Hotline: +44 (0)1296 652800 Email: info@c-sgroup.co.uk www.c-sgroup.co.uk
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C/S PRODUCT RANGE

C/S Acrovyn® Protecção de Paredes, Portas e Esquinas

Acrovyn Bactericida® Protecções Bactericidas

C/S Supertrak® Plus Calhas e Cortinas Hospitalares

C/S Airfoil® Sistemas Protecção Solar

C/S Pedisystems® Sistemas de Pavimentação de Entrada

C/S Allway® Coberturas de Juntas de Expansão
C/S Louvres Persianas e Grelhas de Ventilação

para mais informações visite o nosso site www.c-sgroup.co.uk

Construction Specialties (UK) Limited
1010 Westcott Venture Park, Westcott
Aylesbury, Buckinghamshire HP18 0XB
Tel: +44 (0)1296 652800 Fax: +44 (0)1296 652888
Email: info@c-sgroup.co.uk
www.c-sgroup.co.uk

http://info.c-sgroup.co.uk
@csgroupnews

www.c-sgroup.co.uk/facebook

FM21206

C/S WORLDWIDE OPERATIONS:
● UK (also servicing:
● Italy
Republic of Ireland,
● Spain
Malta, Nordic and
● Poland
Baltic Countries)
● USA
● France
● Canada
● Germany
● Australia

●
●
●
●
●
●

Singapore
India
Malaysia
China
Thailand
U.A.E.

C/S PORTUGAL:
Laser Build
Rua Nova de Real, 201 R/c
4470-632 Moreira, Maia - Portugal
Tel.: (+351) 229 480 271 Fax: (+351) 229 480 272
Email: info@laserbuild.pt
www.laserbuild.pt
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