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Uma casa de banho é um cartão de visita de 
uma casa. A utilização de objectos de design 
transformam-na em mais do que um local de 
higiene diária – nomeadamente um oásis de 
bem-estar para o corpo, num agradável visual. 
A gama de módulos sanitários Geberit Monoli-
th junta várias funções da casa de banho – para 
sanita, bidé e lavatório – para transformá-los 
em elementos arquitetónicos.  

A gama completa do Geberit 
Monolith integra modelos que 
fortalecem e valorizam o design na 
casa de banho. O novo módulo 
sanitário Geberit Monolith para 
lavatório, disponível a partir de 
Abril de 2012, permite aos clientes 
uma oportunidade incomparável 
de possuir um modelo de design 
atrativo na sua casa de banho. O 
lavatório, como se estivesse num 
palco, é re�etido na superfíce de 
vidro do módulo. A opção de 
gavetas laterais permitem uma 
arrumação de produtos de higiene, 
disponível para um lado ou em 
ambos, à direita e/ou à esquerda 
do módulo Monolith. Apenas uma 
pequena pressão na barra lateral 
de alumínio é su�ciente para abrir 
a(s) gaveta(s)  e ter acesso total aos 
cosméticos e outros produtos de 
higiene.  

O cliente é rei ou rainha
Elegantes e bonitas torneiras à 
parede são uma opção particular-
mente atrativa numa casa de 
banho. A instalação das torneiras 
de parede ao módulo sanitário 
Geberit Monolith para lavatório é 
bastante fácil, porque o módulo 
contém um conjunto de fábrica 
que permite ao instalador aplicar o 
que habitualmente era uma 
instalação complicada e cara. Para 

os que preferem torneiras de lavatório, não 
�quem desapontados. A Geberit possui 
também um modelo que permite a instalação 
de torneiras de lavatório com o módulo sanitá-
rio Geberit Monolith para lavatório.  E quando 
se trata de escolher o tipo de louça cerâmica, o 
Geberit Monolith permite várias opções. Os 
clientes podem escolher qualquer tipo de 
lavatório disponível no mercado. Existe 
também disponível com um toalheiro duplo.

Incrivelmente simples
Dado que a Geberit incorpora todas as tecnolo-
gias no módulo, o Geberit Monolith para 
lavatórios não é apenas bonito. Pode também 
ser instalado pelo canalizador de forma fácil e 
rápida sem ruídos ou lixos, numa única etapa e 
sem trabalhos adicionais de construção. O 
módulo é colocado no local exacto de forma a 
ser ligado à rede de distribuição de água 
potável (quente e fria) e à drenagem de água 
residuais, sem qualquer ajustamento complica-
do. O sifão de lavatório permite uma saída de 
descarga optimizada, estando também integra-
do como um dos componentes do módulo 
sanitário Geberit Monolith, mantendo o concei-
to de design do Monolith, sendo embutido, 
com uma tampa também de vidro. Um objeto 
de design que �ca bem enquadrado no 
ambiente da casa de banho.

Seis boas razões: 
- Design moderno e intemporal, reconhecido 

através de muitos prémios internacionais (ex. 
if Prémio de Design)

- Produto de elevada qualidade, fabricado com 
materiais nobres, como o alumínio e vidro

- Elegância através de revestimento em vidro 
temperado, disponível em preto, branco ou 
umbra

- Compatível com muitos lavatórios cerâmicos 
e sifões disponíveis no mercado

- Aplicação de torneiras no módulo ou no 
lavatório para um aspecto atrativo 

- Instalação simples e rápida

Caraterísticas:
- Dimensões:

(C x A x D)  73 cm x 114 cm x 11 cm

- Materiais:
• Placa central em vidro temperado
• Revestimento de topo e lateral em alumínio 
escovado 
• Suspensão em aço e estrutura de apoio

- Cores do vidro:
preto, branco, umbra

- Opções:
Toalheiro duplo com 31 ou 41 cm,  gaveta(s) 
à esquerda e/ou direita 
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