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CONNECT, a better working place
Today, there is a tendency for the workspaces to be a reflex of a new business philosophy. The office is thought of as the meeting 
place between the company and the employee. The design project is designed to help this interaction, creating a place where 
positive emotions and confidence translate into increased motivation and better performance. This environment while values the 
image that is projected the company. 

CONNECT, play with space 
The CONNECT system offers three solutions that can be used in an integrated way, according to the needs of each project. Open 
spaces that allow the entry of natural light are achieved using the CONNECT Single Glass. Large transparent surfaces or with high 
acoustic performance are achieved with the CONNECT Double Glass. To ensure privacy required for some spaces can be used the 
CONNECT Opaque, a double melamine partition system which can be customized with a choice of plain or decorated wood panels. 

CONNECT, um melhor espaço de trabalho
Hoje, existe uma tendência para que os espaços de trabalho sejam o reflexo de uma nova filosofia empresarial. O escritório é pensado 
como o lugar de encontro entre a empresa e o colaborador. O projeto de design é pensado para ajudar essa interação, criando um 
local em que emoções positivas e confiança se traduzem em maior motivação e melhor desempenho. Este ambiente, simultaneamente 
valoriza a imagem que é projetada da empresa. 

CONNECT, jogar com o espaço
O sistema CONNECT oferece três soluções que podem ser usadas de forma integrada, de acordo com as necessidades de cada 
projeto. Espaços abertos que facilitam a entrada de luz natural são conseguidos com o uso da CONNECT Vidro Único. Grandes 
superficies transparentes com um elevado desempenho acústico são conseguidas com a CONNECT Vidro Duplo. Para assegurar a 
privacidade que alguns espaços necessitam, pode ser usada a CONNECT Opaca, um sistema de divisória de melamina dupla, que 
pode ser personalizado com a escolha de painéis lisos ou decorados com acabamento de madeira. 



CONNECT, minimal and functional
The CONNECT partition system is distinguish by simplicity of form, clean lines and proportionality, reflecting its minimalist concept. 
Their versions: Single Glass, Double Glass and Opaque can be combined while maintaining its exterior dimensions and contributing 
to a high quality design project. 

CONNECT, minimal e funcional
O sistema de divisórias CONNECT é caracterizado pela simplicidade das formas, linhas limpas e proporcionais, que refletem o seu 
conceito minimalista. As suas versões: Vidro Único, Vidro Duplo e Opaca, podem ser conjugadas, mantendo as suas dimensões 
exteriores e contribuindo para um projeto de design de elevada qualidade

CONNECT, design defines your company
It is unquestionable that the environment created within the offices, plays an important role and that is valued by ali. The quality of 
an integrated design project, contríbutes to employee productivity and projects identity and vision of the company. Today, design 
marks the difference and the success of companies.

CONNECT, o design define a sua empresa
É inquestionável que o ambiente criado dentro dos escritórios, desempenha um papel importante que é valorizado por todos. 
A qualidade do projeto integrado de design, contribui para a produtividade dos colaboradores e projeta a identidade e a visão da 
empresa. Hoje, o design marca a diferença o o sucesso das empresas.
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