
Sempre 
uma boa 
solução.
Sistemas de instalação da Geberit 



Assim são construídas as  
casas de banho actualmente.
Sem limitações no que diz respeito 
ao design de interiores, instalação 
rápida no local da construção, 
poucas interfaces com outras 
especialidades e uma melhor  
relação custo / benefício. Estas 
são as expectativas dos clientes, 
quando se trata de planear e 
construir novas casas de banho. 
Com os sistemas de instalação 
Geberit tem a solução certa para 
qualquer desafio.

O conheci-
mento é 
uma fonte 
de inspira-
ção.
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Autoclismos de interior Geberit.
Um padrão de fiabilidade.

Tecnologia embutida com poupança de 
água
Os autoclismos de interior Geberit podem 
ser accionados por placas, com um volume 
de descarga, dois volumes de descarga 
ou descarga com interrupção descarga. A 
capacidade do volume descarga é definida 
por todas as válvulas de descarga, per-
mitindo uma regulação fácil, por forma a 
garantir o uso eficiente da água.

Autoclismos numa única peça
Canalizadores e utilizadores finais confiam 
nos autoclismos de interior Geberit, em 
polietileno, desde há 50 anos. Produzidos 
numa peça única e sem costuras. Mais 
de 60 milhões de autoclismos de interior 
falam por si.

Várias dimensões
As estruturas com autoclismos de interior 
Geberit estão disponíveis em vários ta-
manhos, sendo adequadas para qualquer 
situação de construção. Todos os modelos 
estão equipados com uma válvula de en-
chimento fiável e uma válvula de descarga 
silenciosa. As válvulas estão facilmente 
acessíveis, através da placa de comando 
de descarga.

Segurança excepcional em componentes 
de substituição
As instalações embutidas devem propor-
cionar uma vida útil particularmente longa. 
Por esta razão, a Geberit garante a dispo-
nibilidade de componentes de substituição 
durante 25 anos, assegurando uma proteção 
excepcional ao seu investimento.

 → As cisternas são insufladas numa única 
peça, inspecionadas individualmente e 
com garantia de total estanquidade.

 → Instaladas e testadas milhões de vezes 
para longa duração.

 → Garantida a segurança de componentes 
de substituição por 25 anos.

 → Elevada eficiência hídrica, devido à 
moderna tecnologia de descarga  
(WELL Classe A).

Em paredes sólidas e ligeiras, o autoclismo de interior Geberit é o 
coração, de um número infindável de instalações sanitárias embutidas. 
Cada detalhe deste produto é engenhoso, tendo sido comprovado 
mais de um milhão de vezes.

A etiqueta WELL (Etiqueta de Eficiência da 
Água) ajuda os consumidores a selecionar 
os produtos com poupança de água, no 
setor sanitário. O autoclismo de interior 
Geberit Sigma, 12 cm foi premiado com o 
mais elevado nível de eficiência hídrica.

1964 1982

Introdução do  
autoclismo de  
interior Geberit 
para embutir na 
parede

Introdução das 
estruturas Geberit 
Kombifix – com 
autoclismo de  
interior para  
embutir em  
paredes sólidas

História repleta de acontecimentos, inovação constante.

1993 1996
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instalação  
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estruturas e  
sistema  
Geberit Duofix

2008 2011 2013

Introdução do  
sistema Geberit 
DuoFresh. Estru-
tura Geberit ade-
quada à placa  
Sigma40 com sis-
tema de extração 
de odor e com dis-
positivo para in-
serção do bloco 
de higiene WC

Introdução da  
placa Geberit de 
comando de  
descarga Sigma70 
- com mecanismo 
servo - para  
sanitas 

Introdução do  
primeiro  
autoclismo de  
interior a nível 
mundial, com  
fixação sem  
ferramentas
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Tecnologia de instalação inteligentemente 
concebida
As estruturas Geberit Duofix podem ser 
instaladas sem problemas, por uma única 
pessoa. As estruturas estão ligadas aos 
perfis de paredes ligeiras, usando parafusos  
auto-roscantes. Para facilitar a ancoragem 
directa da estrutura, a Geberit disponibiliza 
um kit de fixação, permitindo que a profun-
didade seja conveniente e precisamente 
ajustada, na parte frontal.

Estruturas Geberit Duofix para  
paredes ligeiras.
Soluções versáteis para uma instalação 
de precisão.

Talento universal em paredes ligeiras
Seja em novas construções ou em renova-
ções qualquer situação imaginável pode 
ser elegantemente solucionada com  
Geberit Duofix.

Graças à sua elevada resistência mecânica,  
robustez e inteligente conceção as estru-
turas Geberit Duofix permitem um sem fim 
de opções, quer se trate de instalações 
variáveis em altura ou enquanto divisórias.

Pronto a instalar
Todas as estruturas Geberit Duofix são 
preparadas de fábrica, de modo a que  
possam ser rapidamente instaladas em 
obra e ligadas às necessárias redes de  
distribuição de água e de drenagem de 
águas residuais domésticas.

Com as estruturas Geberit Duofix, os projectistas, construtores e 
canalizadores e utilizadores têm uma vasta gama de estruturas 
auto-portáteis, para instalação em paredes ligeiras e aplicáveis na 
maioria dos equipamentos sanitários.

 → Estruturas individuais universalmente aplicáveis 
para paredes ligeiras.

 → Instalação rápida e simples por apenas uma 
pessoa.

 → Pode ser combinado com quase qualquer 
sistema de paredes ligeiras e respectivas 
colunas de suporte.

 → Estruturas Geberit Duofix para sanitas já 
preparadas para ligação oculta de sistemas 
integrados de lavagem Geberit AquaClean.

← Estruturas Geberit Duofix com autoclismo 
de interior para sanitas suspensas prontas 
para instalação, tubos de canalização e 
posição de ligação elétrica para o sistema 
integrado de lavagem Geberit AquaClean.

1 Com pés de suporte para garantir a posição 
correcta e ajuste da altura necessária.

2 Kit de instalação para ancorar a estrutura ao 
perfil, conveniente, necessário o ajuste de 
profundidade à frente.

3 Indicações das opções de ajuste na curva 
de esgoto da estrutura Geberit Duofix para 
sanita suspensa.

4 Fácil fixação com parafusos para paredes 
ligeiras.

1
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3
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Sistema de instalação Geberit Duofix.
Instalação rápida na obra.

Poupança de espaço com paredes ligeiras 
O sistema de instalação Geberit Duofix não 
requer  fixação à estrutura do edifício para 
parede ligeira com altura total. Isto permite 
uma grande liberdade de conceção, por 
exemplo, na colocação de instalações 
sanitárias, em casas de banho opostas. 
A baixíssima espessura necessária para 
paredes divisórias, prevê valiosos ganhos 
de espaço, em relação à construção da 
parede ligeira convencional.

Tecnologia telescópica sofisticada
Após a fixação dos perfis do sistema ao 
teto e ao piso, são colocados as colunas 
de suporte telescóspicas, com a altura 
total, sendo bem fixadas aos perfis no teto, 
rodando simplesmente em 45 ° e exten-
dendo até ao rail, colocado no pavimento. 
A tecnologia telescópica destas colunas 
permite uma instalação com parafusos , 
sem ferramentas e sem cortes. As colunas 
são fixadas no sistema de rail / perfil no 
chão, com um parafuso de fixação do sis-
tema. A cabeça giratória permite também 
a instalação em águas furtadas, em tectos 
inclinados.

Silencioso, rápido e limpo
O sistema de instalação Geberit Duofix 
permite a opção de fornecimento de 
paredes sanitárias completas, incluindo 
os comprovados sistemas de proteção 
contra incêndio, e de isolamento acústico, 
a partir de um único fornecedor. Se op-
tarem por este sistema e o prédio estiver 
ocupado durante a remodelação só terão 
vantagens adicionais, nomeadamente com 
mínimo de poeiras, tempo de construção 
rápida e sem ruídos.

Isolamento acústico otimizado
As estruturas Geberit Duofix podem ser 
colocadas em qualquer local. Com as 
paredes ligeiras, de altura parcial ou total, 
bem como em instalações de paredes di-
visórias da estrutura do edifício obtem-se 
também um ótimo isolamento acústico.

Com a adição de apenas dois componentes - os perfis e as colunas 
de suporte – a estrutura Geberit Duofix torna-se num sistema de 
instalação de paredes sanitárias ligeiras, permitindo, no local, uma 
construção completa rápida e fácil, com capacidade adequada de 
carga estática. Estas paredes preenchem todos os requisitos técnicos 
em termos de isolamento acústico e de proteção contra incêndio de 
uma parede ligeira.

 → Construção rápida e fácil das paredes ligeiras, de altura parcial ou total.

 → Colocação livre dos aparelhos sanitários.

 → Em conformidade com os regulamentos de proteção contra incêndio e de 
isolamento acústico.

 → Design compacto e poupança de espaço.

 → Paredes ligeiras completas e instalações de paredes de divisória, incluindo 
o revestimento de painéis de gesso cartonado hidrófugo, de um único 
fornecedor.

1 Ancorar os perfis do sistema Geberit Duofix 
ao piso e ao teto.

2 Ligar as colunas telescóspicas do sistema 
Geberit Duofix aos perfis do sistema Duofix 
Geberit, do tecto aos perfis do pavimento.

3 Colocar e fixar as estrututas Geberit Duofix 
às colunas telescópicas Geberit Duofix.

4 Fixar as estruturas Geberit Duofix com 
clipes do sistema de fixação ao rail do 
pavimento.

1

2

3

4
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Modelos especificos Geberit Duofix.
Soluções convincentes para as mais  
diversas situações de construção.

 → Estruturas Geberit Duofix com sistema de extra-
ção de odores Geberit DuoFresh para sanitas 
suspensas.

 → Estruturas Geberit Duofix especiais para cantos.

 → Estruturas Geberit Duofix para lavatórios, urinóis e 
duches.

 → Gama abrangente para casas de banho, sem 
barreiras. Se pretende satisfazer um pedido específico do cliente ou de uma 

situação particular em obra, a ampla gama de estruturas Geberit 
Duofix tem a solução certa, quer para as situações do dia-a-dia quer 
para construções invulgares. Apresentamos seguidamente algumas 
das estruturas Geberit Duofix para aplicações especiais:

Placas para montagem de braços apoio 
As placas para aplicação de braços de apoio 
para pessoas com mobilidade condicionada 
são fáceis de integrar nas estruturas Geberit 
Duofix.
→  111.790.00.1

Altura regulável da sanita 
Estrutura Geberit Duofix com autoclismo de 
interior Geberit Sigma, 12 cm para sanitas 
suspensas, com altura regulável para as 
situações mais adequadas a pessoas de todas 
as idades e alturas.
→  111.396.00.5

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Duofix com drenagem sifonada 
à parede, para duches de pavimento, incluindo 
a placa para montagem de misturadoras de 
duche.
→  111.580.00.1

Sistema de descarga para urinóis, anti-vanda-
lismo
Estrutura Geberit Duofix com sistema oculto  
de descarga para urinóis, anti-vandalismo.
→  111.689.00.1

Para lavatórios
Estrutura Geberit Duofix para lavatórios com 
sifão embutido, para uma casa de banho sem 
barreiras.
→  111.475.00.1

Largura variável
Estrutura Geberit Duofix com autoclismo de 
interior Geberit Sigma, 12 cm para sanitas 
suspensas, com largura extensível para 
instalação em espaços maiores ou entre duas 
paredes.
→  111.385.00.5

← Estrutura Geberit Duofix para 
sanita suspensa, com sistema 
de extração de odores Geberit 
DuoFresh.
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 → Com tubos de ligação para a rede de distribuição 
de água e para o sistema integrado de lavagem 
Geberit AquaClean.

 → Posição oculta para a ligação elétrica.

 → Indicação exata das posições de ligação na 
abertura de serviço.

Futuro incluído.
Ligações elétricas e de água na área  
da sanita.

As estruturas Geberit para sanitas suspensas têm posições de 
ligação para a rede elétrica e água. Estas permitem que os clientes 
possam satisfazer os seus desejos para mais conveniência - por 
exemplo, aplicar um sistema integrado de lavagem na sanita - mesmo 
anos mais tarde, sem qualquer problema.

←	 Otimamente	preparado	para	
as exigências de conforto 
actuais e do futuro, com tubos 
para ligações à rede de água e 
posições para a ligação 
elétrica: a estrutura Geberit 
Duofix para sanitas suspensas, 
com sistema de extracção de 
odores Geberit DuoFresh.

Descarga automática
Adequada para poupança de água, devido à 
dupla descarga, a placa Geberit de descarga 
automática Sigma10 fornece o máximo de 
conforto e higiene para todas as áreas de 
aplicação. Esta placa funciona electrónicamente 
através de modelos com ligação à rede eléctrica 
ou com pilhas.

Novo nível de bem-estar
O sistema integrado de lavagem Geberit  
AquaClean garante na sanita uma higiene suave 
e natural com água, proporcionando uma fres-
cura e limpeza. Seja como modelos de tampos 
de sanita ou uma solução completa com sanita, 
os sistemas integrados de lavagem Geberit 
AquaClean são produtos de elevada qualidade 
com longa durabilidade.

Onde	está	a	ligação	elétrica?
Uma informação na abertura de serviço indica a 
posição exata dos tubos para ligações às redes 
de distribuição de água e elétrica. Por conse-
guinte, não é necessário procurar posteriormente 
as ligações por detrás da parede.

Com extracção de odores 
Elimina os odores desagradáveis, aonde estes 
ocorrem: com o sistema de extracção de odores 
Geberit DuoFresh diretamente a partir da sanita 
cerâmica. Este sistema de extração compreende 
uma placa Geberit de comando de descarga 
Sigma40, com dupla descarga, um filtro de 
carvão activado, sendo facilmente acessível.

Placa de descarga inteligente
A placa Geberit de elevada qualidade Sigma80, 
em vidro e com detecção automática do utiliza-
dor, através da ativação das linhas luminosas 
de indicação de descarga, quando este se 
aproxima. Pode-se também programar indivi-
dualmente as características de descarga, a 
cor da barra de luz LED e muitas outras funções.
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Sistema de descarga Geberit Omega.
Baixos requisitos de espaço, elevado 
grau de flexibilidade.

Ao instalar uma sanita suspensa em frente do parapeito de uma 
janela ou em águas furtadas, a altura de instalação do autoclismo  
de interior torna-se um critério determinante. Com o autoclismo de 
interior Geberit Omega existe agora uma solução para as várias 
situações de construção.

Três alturas de instalação
O recém-desenvolvido autoclismo de 
interior Geberit Omega pode ser instalado 
a uma altura de 82 cm, de 98 cm ou de 112 
centímetros e, em todos os casos, pro-
porciona um excelente desempenho de 
descarga, com poupança de água, através 
da dupla descarga.

Descarga de  topo / frontal
Com uma profundidade máxima de 17 cm, 
o autoclismo de interior Geberit Omega 
aplica-se em quase qualquer tipo parede. 
Pode ser ligado à rede de distribuição de 
água pela parte traseira, ou lateral. Depen-
dendo do tipo de situação de construção, 
a placa de comando de descarga pode 
ser instalada na frente ou no topo da pa-
rede parcial construída. A instalação do 
autoclismo de interior e respectiva placa é 
efectuada sem ferramentas especiais.

Placas de comando compactas
Devido a uma abertura de serviço reduzida 
com 180 mm x 110 mm, o novo autoclismo 
de interior permite a instalação de placas 
de comando mais pequenas e elegantes, 
como as placas Geberit de comando de 
descarga Omega20, Omega30 ou a placa 
Geberit Omega60, à face da parede. Para 
além disto, com o patenteado mecanismo 
servo, a placa Geberit Omega70 permite a 
descarga com comando remoto. A Geberit 
 possibilita também com esta placa a sua 
aplicação em qualquer lugar, até dois metros  
do autoclismo de interior Geberit Omega.

1 O autoclismo de interior Geberit Omega 
permite descarga de topo ou frontal.

2 Placas de comando, pequenas e compactas 
permitem novas possibilidades de design.

3 Possível três alturas de instalação, 
proporcionando o máximo de flexibilidade.

 → A solução flexível para uma casa de banho 
personalizada.

 → Três alturas de instalação possíveis (82 cm, 98 cm 
e 112 cm).

 → Descarga de topo / frontal.

 → Pode ser instalado sem ferramentas especiais.

 → Placas de descarga pequenas e elegantes, ou 
descarga com comando remoto.

3
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Sistema de instalação Geberit GIS.
Parede sanitária concluída em apenas 
algumas etapas.

 → Cálculo fiável de materiais e de mão-de-obra.

 → Sistema flexível, tecnologia de fixação bem pensada.

 → Rápida instalação das estruturas.

 → Simples compensação de tolerâncias dimensionais.

 → Isolamento acústico eficaz.

Sistema de fixação constituído por dois 
componentes
Inserir, alinhar, pressionar conjuntamente: 
os perfis quadrados Geberit GIS podem 
ser permanentemente ligados com as 
molas de fixação Geberit GIS. Estes dois 
componentes transformam-se rapidamente 
e sem ferramentas, num sistema de suporte 
completo.

Tecnologia de fixação 
Os perfis Geberit GIS têm uma forma de 
encaixe que permite a rápida e fácil insta-
lação das estruturas Geberit GIS. As es-
truturas são fixadas ao sistema de suporte 
preparado com molas de fixação Geberit 
GIS, clipes Geberit GIS de montagem, M10 
ou ligações Geberit GIS entre perfis.

Isolamento acústico fiável
Os suportes de fixação Geberit GIS garan-
tem que as paredes sanitárias estão es-
tavelmente fixadas à estrutura do edifício. 
As plaquetas de isolamento acústico são 
em cortiça, para um isolamento acústico 
eficaz entre o sistema de apoio e estrutura 
do edifício.

Elevado nível de precisão nos cálculos
O sistema Geberit GIS possui uma ligação 
adequada para quase qualquer aparelho 
sanitário, satisfazendo também os requisi-
tos para o uso em situações sem barreiras. 
Com o software de planeamento Geberit 
Proplanner disponibiliza-se um maior 
apoio aos projectistas e canalizadores na 
elaboração de cálculos fiáveis, de plantas 
e vista frontal e listagem de materiais.

Com o sistema de instalação Geberit GIS, constituído por perfis e 
fixações, estruturas, painéis de gesso cartonado hidrófugo e massa 
de revestimento para as paredes sanitárias, instala-se em poucas 
etapas uma parede sanitária completa. Devido à tecnologia de ligação 
sofisticada e comprovada uma só pessoa pode realizar tanto a 
montagem como a instalação final.

1 Lista detalhada de materiais, com software 
de planeamento Geberit Proplanner 

2 A serra circular pode cortar, em simultâneo, 
o comprimento de quatro perfis Geberit GIS.

3 Montagem dos perfis Geberit GIS: basta um 
clique e está tudo fixado.

4 As estruturas Geberit GIS podem ser fixadas 
no local da obra, de forma rápida e segura.
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Estruturas Geberit GIS.
Suporte perfeito para instalações  
sanitárias.

As estruturas Geberit GIS permitem um suporte perfeito e ligações 
adequadas para cada projecto de casa de banho. Podem ser rapida-
mente instaladas e ajustam-se ao sistema de instalação Geberit GIS, 
cumprindo, todos os requisitos dos clientes.

Tudo para uma casa de banho, sem 
barreiras
Com vários testes de carga estática, as 
estruturas Geberit GIS para sanitas 
suspensas são também adequados para 
cargas pesadas, como é exigido nas  
casas de banho, sem barreiras. Além disto, 
podem ser aplicadas, com o mínimo de 
esforço, as placas de montagem para 
colocar os braços de apoio, ou assentos 
no duche.

1 Para todos os tipos construções de paredes 
ligeiras e de pavimento: estrutura Geberit 
GIS com drenagem sifonada à parede para 
duches de pavimento.

2 A estrutura Geberit GIS com autoclismo de 
interior Sigma também pode ser instalada, 
em cantos.

3 Placas de montagem, com fixação estática e 
segura, para aplicação de braços de apoio.

Para diferentes situações
Como padrão, as estruturas Geberit GIS 
para sanitas suspensas estão também 
preparadas para aplicação de um sistema 
integrado de lavagem Geberit AquaClean. 
Está ainda disponível uma estrutura especial  
com ligação a um sistema de extração de 
odores. E há ainda nesta gama, estruturas 
para lavatórios, urinóis e bidés suspensos, 
bem como estruturas com drenagem 
sifonada à parede para duches de 
pavimento. Além disto, existem também  
as placas de montagem com instalação 
embutidas ou visível com paters para 
ligação a máquinas de lavar roupa e 
máquina de lavar louça, bem como placas 
de apoio para braços de apoio, para casas 
de banho sem barreiras ou para pessoas 
com mobilidade condicionada.

Mais liberdade de design
Devido a uma variedade de modelos e 
dimensões, vai encontrar uma solução 
perfeita para praticamente qualquer 
aplicação na casa de banho. Por exemplo, 
estruturas para sanitas suspensas com 
alturas de bancadas de 86 cm, 100 cm e 
114 cm estão disponíveis para instalação 
em parapeitos de janelas ou em águas 
furtadas. Está também disponível uma 
estrutura para sanitas suspensas, para 
instalação de canto.

 → Maior eficiência em obra, 
devido às interfaces otimiza-
das com outras especialida-
des.

 → Soluções convincentes para 
proteção contra incêndio e 
isolamento acústico.

 → Opção de aplicação em obra 
ou pré-fabricação na própria 
oficina.

1

2

3
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Estruturas Geberit Kombifix.
Gama diversificada para sanitas  
suspensas e para outros equipamentos 
da casa de banho.

A gama de estruturas Geberit Kombifix inclui quase todas as instalações 
sanitárias na casa de banho. Concebida para aplicação em paredes 
sólidas e de alvenaria, as estruturas estão preparadas com todas as 
ligações para poderem ser instaladas rápida e facilmente.

 → As estruturas Geberit Kombifix: a solução para 
paredes sólidas e de alvenaria.

 → Instaladas e testadas há mais de 30 anos em 
todo o mundo.

→ Testadas e comprovadas as 
estruturas Kombifix Geberit 
são aplicadas em paredes 
sólidas.

Para urinóis 
Estrutura Geberit Kombifix para com sistema 
de descarga oculta para urinóis.
→ 457.689.00.1

Estrutura mais estreita para sanita suspensa
A mais estreita, estrutura Geberit Kombifix com 
autoclismo de interior Sigma, 8 cm.
→ 110.770.00.1

Para lavatórios 
Estrutura Geberit Kombifix para lavatórios com 
paters para torneiras.
→ 457.430.00.1

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Kombifix com drenagem 
sifonada à parede para duches de pavimento.
→ 457.534.00.1

Para bidés 
Estrutura Geberit Kombifix para bidés suspensos.
→ 457.530.00.1

Estrutura para sanita suspensa, modelo padrão
A estrutura Geberit Kombifix com autoclismo 
de interior Sigma, 12 cm e com placa acústica e 
instalação com descoplamento acústico da 
sanita suspensa. 
→ 110.300.00.5
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Casa de banho, sem barreiras.
Planeamento a prever necessidades 
futuras.

 → Extensa gama para aplicação em 
praticamente qualquer instalação, 
sem barreiras.

 → Pequena profundidade da parede 
ligeira, possibilitando uma melhor 
utilização do espaço.

 → Estruturas testadas e com elevada 
capacidade estática.

 → Fácil integração de barras para braços 
de apoio, para pessoas com mobilidade 
condicionada. Prever necessidades futuras, significa 

sem barreiras.
As casas de banho, com conforto e sem 
barreiras podem também ser realizadas, 
em pequenos espaços, devido às pequenas 
profundidades das paredes ligeiras com 
os sistemas Geberit GIS e os sistemas 
Geberit Duofix. Os produtos Geberit para 
casas de banho, sem barreiras, cumprem 
também todos os requisitos legais de 
proteção contra incêndio, isolamento 
acústico e proteção contra humidade, 
sendo adequados para cargas pesadas, 
por causa da sua capacidade estática já 
comprovada.

Altura da sanita, personalizada
A Geberit desenvolveu uma estrutura 
especial com altura ajustável para instalação 
da sanita. Esta permite uma regulação 
retroativa da altura da sanita até 49 cm.  
A instalação de placas laterais permite 
também a aplicação de braços de apoio para 
pessoas com mobilidade condicionada.

Duche de pavimento com drenagem 
sifonada à parede
A aplicação da estrutura Geberit com  
drenagem sifonada à parede para duches 
de pavimentos torna-se mais fácil, porque  
toda a tecnologia sanitária pode ser  
instalada, por detrás da parede ligeira. A 
construção do pavimento pode ser rapida-
mente concluída, sem bloqueios dos ralos 
no pavimento.

Soluções com detalhe elegante
Os sifões embutidos para lavatórios ga-
rantem também uma maior liberdade de 
movimento, porque permitem que o lava-
tório possa ser usado por uma cadeira de 
rodas. Estes também contribuem para uma 
aparência elegante na casa de banho.

Aqueles que constroem com qualidade estão a investir no futuro. Os 
sistemas Geberit GIS e os sistemas Geberit Duofix são perfeitos para 
a realização de casas de banho, que irão proporcionar um elevado 
nível de conforto e segurança, para pessoas idosas e com menos 
mobilidade. Isto é conseguido, por exemplo, com sistema com drenagem 
sifonada à parede para duches de pavimento, estruturas com altura 
ajustável para sanitas suspensas e sifões embutidos para lavatórios.

1 Estrutura Geberit Duofix para sanita 
suspensa, com altura ajustável.

2 Placas de montagem à esquerda e à direita 
da sanita permitem a instalação de braços 
de apoio – sendo também possível 
aplicá-los posteriormente!

1

2

← Inovadora estrutura Geberit Duofix com 
drenagem sifonada à parede para duches 
de pavimento.
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Estruturas Geberit com drenagem  
sifonada à parede para duches.
Perfeitas para duches de pavimento.

Instalar na parede o sifão do duche - uma inovação da Geberit. Os 
sistemas Geberit com drenagem sifonada à parede para duches de 
pavimento foram comprovados, tanto para as remodelações, como 
para as novas casas de banho, tornando-se assim num novo padrão.

Pavimento contínuo
Ao mudar o escoamento do duche para a parede 
fez com que fosse possível ter um pavimento 
contínuo. Isto torna mais fácil aplicar o enchi-
mento do piso, dando uma impressão geral de 
limpeza e higiene.

Coordenar com facilidade o trabalho das 
diversas especialidades
O sistema Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento é concebido 
para não deixar dúvidas, quando se trata do 
trabalho do ladrilhador. Deve instalar-se adicio-
nalmente um novo perfil colector no piso, em 
frente à entrada do sifão, tornando mais fácil 
criar uma ligeira pendente no pavimento.

Prático todos os dias
O sistema Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento possui 
integrado um filtro para cabelos, podendo ser 
facilmente removido e limpo em qualquer 
momento. Além disto, a drenagem sifonada à 
parede torna mais fácil a limpeza do pavimento 
do duche.

Por detrás da parede ligeira
O sistema Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento pode ser 
integrado numa parede sanitária e ligada aos 
tubos de descarga existentes, sem esforço.  
As estruturas Geberit GIS e as Geberit Duofix 
são fornecidas prontas para instalar, reduzindo 
significativamente o trabalho necessário à 
aplicação e garantindo também uma ligação 
firme e durável.

Baixa altura de instalação
Em resultado da baixa altura do novo sifão (65 
mm), o sistema Geberit com drenagem sifonada 
à parede é também particularmente adequado 
para situações de renovação e para enchimentos 
com pouca altura.

 → Soluções inovadoras e visualmente atraentes 
para drenagem de duches.

 → Especialmente adequado para duches de 
pavimento.

 → Intervenção mais fácil para o ladrilhador.

 → Mais fácil criar uma pendente no pavimento 
com o novo perfil colector.
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Com accionamento servo
Um toque leve é suficiente para que o elevador 
servo, localizado na abertura de serviço do 
autoclismo de interior, accione a válvula de 
descarga, sendo praticamente silencioso.  
Os habituais botões roscados das placas de 
comando foram completamente removidos.

Limpeza simples
Uma única peça de design, em vidro ou em aço 
inoxidável, esta é uma placa extremamente 
fácil de limpar.

Solução completa do sistema
A placa Geberit Sigma70 é adequada para 
instalação em todos os autoclismos de interior 
Geberit, da gama Sigma, sendo anteriormente 
designados por UP320, UP300 e UP720, permite  
a instalação, em poucas etapas, sem o uso de 
quaisquer ferramentas. O elevador servo 
possui um cartucho com filtro de autolimpeza.

Apenas um leve toque
Placa fina, disponível em vidro ou em aço inoxi-
dável, colocada num suporte invisível, dá a 
impressão de que flutua na frente da parede.  
Só necessita pressioná-la alguns milímetros, 
para iniciar o mecanismo de descarga.

Elegância requintada e refinada.
A nova placa Geberit de comando  
Sigma70.

Uma placa fina, em vidro ou em aço inoxidável, flutuando a uns meros 
milímetros da parede, sem comandos ou botões: isto é tudo o que 
precisa uma pessoa, com consciência de design, para acionar uma 
dupla descarga. Apesar do extenso know-how integrado nesta placa 
de comando, a sua instalação é rápida.

 → Placa com design único possibilitado pela 
tecnologia inovadora.

 → Adequada para todos os autoclismos de interior 
da gama Geberit Sigma (incluindo UP320, 
UP300 e UP720).

 → Fácil de instalar.
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Placas Geberit de comando de descarga.
Placas atraentes e modernas para instala-
ções embutidas de elevada qualidade.

Sistemas de descarga Geberit Omega

→	 Autoclismos	de	interior	Geberit	Sigma		(UP320/UP720),	
altura	de	instalação	mínima	110	cm.

→		 Profundidade	mínima	da	parede	8cm	ou	12	cm,		
conforme	modelos.

→		 Descarga	frontal.
→		 Disponibilidade	garantida	de	componentes	de	substituição	

por	25	anos.

→		 Autoclismo	de	interior	Geberit	Omega,	altura	de	instalação	
mínima	de	apenas	82	cm

→		 Profundidade	mínima	de	12	cm	da	parede	para	descarga	
frontal

→		 Descarga	frontal	ou	de	topo
→		 Disponibilidade	garantida	de	componentes	de	substituição	

por	25	anos.

Geberit Sigma50

→     Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→     Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma50,  
personalizável

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma20

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma10

→  Tecnologia de descarga:  
com interrupção de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma40

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Sistema com extração de odores 
→  Dimensões: 266 mmx 182 mm
→  Aplica-se exclusivamente em estruturas 

Geberit Duofix e Geberit GIS com tubo de  
ligação para sistema de extração de odores.

Geberit Sigma80

→     Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→     Descarga automática, sem contacto
→     Dimensões: 247 mm x 164 mm

Geberit Sigma70

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Accionamento Servo
→  Dimensões: 240 mm x 158 mm

Geberit Sigma60

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Instalação à face da parede
→  Dimensões: 221 mm x 139 mm

Geberit Tango

→  Tecnologia de descarga:  
com interrupção de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Bolero

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Sigma01

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Sistema de descarga Geberit Sigma01, 
para urinóis

→  Pneumático
→  Eletrónico
→  Dimensões: 130 mm x 130 mm

Sistema de descarga Geberit Sigma10, 
para urinóis

→  Pneumático
→  Eletrónico
→  Dimensões: 130 mm x 130 mm

Sistema de descarga Geberit Sigma50, 
para urinóis

→  Pneumático
→  Eletrónico
→  Dimensões: 130 mm x 130 mm

Sistema de descarga Geberit Bolero, 
para urinóis 

→  Pneumático
→  Eletrónico
→  Dimensões: 130 mm x 130 mm

Sistema de descarga Geberit Tango,  
para urinóis 

→  Pneumático
→  Eletrónico
→  Dimensões: 130 mm x 130 mm

Geberit Sigma10, automática

→  Tecnologia electrónica de descarga 
→  Descarga manual e automática
→  Dimensões: 246 mm x 164 mm

Geberit Omega20

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega30

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Dimensões: 212 mm x 142 mm

Geberit Omega60

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Instalação à face da parede
→  Dimensões: 184 mm x 114 mm

Geberit Omega70

→  Tecnologia de descarga:  
2 volumes de descarga

→  Instalação à face da parede
→  Dimensões: 112 mm x 50 mm

Para o utilizador a única parte visível de um autoclismo de interior 
Geberit é a placa de comando de descarga. Esta placa é uma compo-
nente importante na casa de banho - em conjunto com os mecanismos 
(válvulas de enchimento e de descarga), sanita suspensa, paredes e 
revestimentos. A Geberit disponibiliza uma grande variedade de 
formas, cores e modelos para satisfazer as muitas solicitações dos 
clientes.

A	nova	casa	de	banho	deve	tornar	felizes,	
durante	muito	tempo,	os	seus	proprietários.		
Isto	é	possível	com	as	placas	Geberit	de	
comando	de	descarga,	dado	os	seus	mais	
elevados	padrões	de	qualidade,	design	
elegante	e	intemporal.	As	placas	da	série	
Geberit	Omega	definem	um	novo	padrão	
no	tamanho.	Com	dimensões	de	apenas	
184	mm	x	114	mm,	a	placa	Geberit	Omega60		
à	face	da	parede	requer	um	mínimo	de	
espaço,	dando	ainda	ao	canalizador	

acesso	suficiente	à	abertura	de	serviço	
do	autoclismo	de	interior	Geberit	Omega.	
As	placas	podem	ser	aplicadas	com	a	
abertura	de	serviço	no	topo	ou	frontal.	
Com	as	placas	Geberit	de	comando	de	
descarga	da	série	Sigma,	a	Geberit	dispo-
nibiliza	uma	exclusiva	gama	de	possibili-
dades	e	funções	de	conceção:	com	2	
volumes	de	descarga,	descarga	com	
interrupção,	um	volume	de	descarga,	
manual	ou	automática,	com	sistema	de	

extração	de	odores,	ou	com	instalação	à	
face	da	parede	-	a	gama	Geberit	Sigma	
tem	perfeitamente	concebida	uma	solução	
para	satisfazer	todas	as	pretensões.

Sistemas de descarga Geberit Sigma
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Módulos sanitários Geberit Monolith.
Muito fácil ter uma casa de banho  
elegante.

Os módulos sanitários Geberit Monolith combinam design intemporal 
com as vantagens da tecnologia de ponta. Podem ser integrados em 
construção nova assim como em renovações de casas de banho.  
Os módulos podem ser aplicados com sanitas, bidés e lavatórios com 
torneiras e, assim, oferecer uma grande liberdade de design.

Uma alternativa atraente
As instalações embutidas continuarão a 
ser consideradas o ponto de partida ideal 
para uma casa de banho com um design 
elegante e moderno. Com os módulos 
sanitários Geberit Monolith para sanitas, 
lavatórios e bidés existem agora como 
alternativas equivalentes aos outros equi-
pamentos sanitários vísiveis.

Para todos os gostos
Com proporções estéticas, materiais de 
produtos de elevada qualidade, como vidro,  
alumínio e aço, bem como a tecnologia 
sanitária sofisticada garantem que os mó-
dulos sanitários Geberit Monolith enqua-
dram-se tão bem numa casa de banho de 
pequenas com um de grandes dimensões. 
Independentemente dos aparelhos cerâ-
micos e das torneiras o cliente escolhe, 
as cores dos revestimentos, em vidro, dos 
módulos, colocando-os magistralmente 
no centro das atenções.

Sem sujidade, sem ruídos
Especialmente para a remodelação da casa  
de banho, os módulos sanitários Geberit 
Monolith são, muitas vezes, a solução 
perfeita. A sua instalação é mais fácil, pois 
utiliza as ligações existentes à rede de 
água e de esgoto.

1

2

3

1 Módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatórios, em combinação com o módulo 
para sanita forma uma família design perfeito, 
para os equipamentos da casa de banho.

2 Com opção de gavetas, toalheiros e 
acessórios adicionais fazem com que o 
módulo sanitário para lavatório seja uma 
peça prática de mobiliário da casa de banho.

3 Fácil instalação das torneiras de parede - 
sem trabalho adicional nas paredes.

 → Alternativa prática à instalação embutida.

 → Adequado para uso com a maioria dos aparelhos de 
cerâmicos e torneiras da casa de banho.

 → Materiais de produtos de elevada qualidade, linguagem 
de design atraente.

 → Perfeitamente adequado para construção nova ou 
remodelações.

 → Instalação rápida e simples, sem muita sujidade ou ruídos.
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1 Módulos sanitários disponíveis com alturas 
de 101 cm e 114 cm.

2 Revestimento frontal, em vidro temperado 
de segurança, disponível em branco, preto  
e umbra.

3 Uma curva-S permite uma fácil ligação do 
módulo sanitário Geberit Monolith aos 
tubos de descarga existentes no chão.

Uma nova sanita em poucas horas
O módulo sanitário Geberit Monolith para  
sanitas facilita a renovação rápida da sanita  
e autoclismo antigos, portanto, sendo uma 
solução perfeita para modernizar as casas 
de banho mais antigas com autoclismos 
de exterior. Os módulos sanitários podem 
geralmente ser ligados à rede de distri-
buição de água e de esgotos existentes, 
sem interferir com a estrutura do edifício. 
A instalação pode ser efectuada por um 
único canalizador, em poucas horas, com o 
mínimo de pó e de ruído.

Com duas alturas
Os módulos sanitários Geberit Monolith 
para sanitas estão disponíveis com alturas  
de 101 cm e 114 cm. Por este facto, o 
módulo de 114 cm enquadra-se perfei-
tamente com o módulo sanitário Geberit 
Monolith para lavatórios. Na maioria dos 
casos, esta altura é suficiente também 
para ocultar as ligações antigas. Os mó-
dulos para as sanitas estão disponíveis 
em três modelos diferentes – para sanitas 
suspensas, sanitas ao chão (BTW) e para 
sistemas integrados de lavagem com 
sanita Geberit AquaClean.

Tecnologia bem concebida e testada
Um autoclismo com poupança de água, 
com dupla descarga, uma ligação à rede 
de distribuição de água dentro do módulo 
sanitário Geberit Monolith para sanitas. 
A Geberit fornece um tubo de descarga e 
uma curva-S para alteração da instalação 
da sanita ao chão para sanita suspensa. 
Esta curva-S tem uma altura de descarga 
de 7 cm.

Módulos sanitários Geberit Monolith 
para sanitas.
Design premiado, instalação rápida.

O módulo sanitário Geberit Monolith para sanitas disponibiliza uma 
solução atraente, sofisticada para a construção nova ou renovação. 
A instalação requer pouco tempo, sendo a sua aplicação com o 
mínimo de sujidade e de ruído.

 → Para uma instalação rápida e limpa em novas 
construções ou renovações.

 → Em obra é, muitas vezes, necessário ajustar a 
instalação.

 → Tecnologia de dupla descarga.  Inclui todas as 
ligações.

 → Adequado para todas as sanitas suspensas,  
e ao chão (modelo Back-To-Wall), bem  
como para sistemas integrados de lavagem 
Geberit AquaClean.

 → Módulos sanitários disponíveis com alturas de 
101 cm e 114 cm.

1

2

3
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Geberit Monolith Plus para sanitas.
Compromisso com emoções e estilo.

O módulo sanitário Geberit Monolith Plus para sanitas disponibiliza 
funções adicionais convenientes para inspirá-lo: uma extração de 
odores diretamente da sanita, uma luz de conforto discreta e botões 
electrónicos de descarga.

1 A extração de odores é feita diretamente da 
sanita cerâmica.

2 Ar é neutralizado por um filtro de cerâmica, 
muito resistente, tipo favo de mel.

3 Painel de controlo com botões electrónicos, 
de toque suave, para descarga e extração 
de odores.

Casa de banho contemporânea e com 
conveniência
Quer seja numa casa de banho de serviço 
ou familiar – uma extração de odores efi-
caz garante as boas-vindas, frescura e 
bem-estar. Esta exigência de conveniência 
é facil e elegantemente cumprida com o 
módulo sanitário Geberit Monolith Plus. 
Este módulo bem concebido é adequado 
para a maioria dos modelos de sanita, 
assim como para todos os sistemas inte-
grados de lavagem Geberit AquaClean.

Design inovador e inteligente
A instalação de um módulo sanitário  
Geberit Monolith Plus requer um pouco mais 
de trabalho do que instalar um módulo 
sanitário Geberit Monolith standard para 
sanitas. É claro que um requisito deve ser a 
possibilidade de ter uma ligação elétrica. O 
módulo possui um acesso extremamente 
fácil, tal como todos os seus componentes 
são facilmente acessíveis, nomeadamente 
o filtro de carvão activo, tipo favo de mel, 
em cerâmica, no sistema de extracção de 
odores.

Valor acrescentado convincente
Para além da extração de odores, o módulo  
sanitário Geberit Monolith Plus satisfaz 
os utilizadores com funções adicionais 
inovadoras: à noite, uma barra de luz suave 
LED oferece uma discreta, luz indirecta, 
accionando-se logo após o utilizador se 
aproximar da sanita. Pode-se programar a 
cor da luz e intensidade, de acordo com as 
pretensões individuais. Botões electrónicos,  
elegantes e de toque suave também ga-
rantem uma descarga excepcionalmente 
silenciosa para evitar perturbar durante a 
noite.

 → Módulo sanitário para sanitas completamente 
equipado.

 → Extração de odores é eficaz e diretamente da 
sanita cerâmica

 → Luz de orientação é individualmente programável.

 → Instalação e manutenção simples.

 → Disponível com alturas de 101 cm e 114 cm.

1

2

3
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Módulo sanitário Geberit Monolith 
para lavatórios.
Forte argumento para uma casa de  
banho elegante.

O módulo sanitário Geberit Monolith para lavatórios oferece uma 
nova possibilidade para a instalação do lavatório. As ligações e o 
sifão estão ocultos por detrás do revestimento elegante, em vidro. 
Com opção de gavetas e toalheiros, este módulo sanitário pode ser 
equiparado a uma peça prática de mobiliário de casa de banho.

Tecnologia sanitária fornecida elegante-
mente 
O módulo sanitário Geberit Monolith 
pode ser combinado com quase qualquer 
lavatório cerâmico. Estão ocultas todas 
as ligações à rede de água e à de esgoto, 
assim como o sifão, hidraulicamente op-
timizado, estando localizadas por detrás 
do revestimento frontal, em vidro de se-
gurança de elevada qualidade. O sifão e 
as válvulas de corte são de fácil acesso 
através da abertura de serviço.

Para torneiras de parede ou de lavatório
O módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatório possui modelos para instalação 
de torneiras à parede ou ao lavatório. Mais 
importante ainda, é que a instalação de 
uma torneira de parede é normalmente 
muito exigente, mas com este módulo sa-
nitário Geberit Monolith é muito mais fácil. 
E, na maioria dos casos, torna-se aqui mais 
simples a tarefa muitas vezes difícil de 
colocar os tubos de alimentação de água.

Como uma peça prática de mobiliário de 
casa de banho
O interior do módulo sanitário Geberit  
Monolith para lavatório pode também 
ser utilizado. Com opção de gavetas, 
à esquerda e à direita do módulo para 
proporcionar espaço para cosméticos e 
muito mais. Estão também disponíveis 
com toalheiro, que podem ser ligados ao 
módulo, à esquerda e à direita do lavatório, 
bem como outros acessórios.

1 Módulo com opção de gavetas à esquerda  
e / ou direita disponibilizam mais espaço e 
são práticas.

2 O revestimento frontal, em vidro temperado 
de segurança, está disponível em branco, 
preto e umbra.

3 Disponível também para aplicação de 
torneiras à parede e de lavatório.

1

2

3

 → Tecnologia sanitária facilmente acessível por 
detrás do revestimento frontal, em vidro 
resistente.

 → Instalação simples das torneiras à parede 
elegantes.

 → Prático com gavetas e toalheiros opcionais.

 → Plataforma convincente para lavatórios de 
elevada qualidade.
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Módulos sanitários Geberit Monolith.
Modelos elegantes e aplicações  
versáteis.

Os módulos sanitários 
Geberit Monolith já receberam 
inúmeros prémios de renome 
internacional, pela sua 
excelência em design e 
funcionalidade. O módulo para 
sanitas alcançou as melhores 
marcas, relativamente à 
etiqueta WELL  de Eficiência, 
devido à sua elevada eficiência 
na poupança de água.

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para sanitas suspensas, 
ao chão (modelo BTW).

Módulo sanitário 
Geberit Monolith para 
lavatórios, sem gavetas.

1 Barra (Comprida)
2 Barra (Curta)

Módulo sanitário 
Geberit Monolith para 
lavatórios, com a gaveta 
à esquerda.

1 Toalheiro duplo (Comprido)
2 Toalheiro duplo (Curto)

Módulo sanitário 
Geberit Monolith para 
lavatórios, com gaveta à 
direita.

Módulo sanitário 
Geberit Monolith para 
lavatórios, com gavetas 
lateriais

Doseador de sabonete líquidoMódulo sanitário Geberit 
Monolith Plus para sanitas 
suspensas e ao chão (BTW).

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para bidés ao chão.

Módulo sanitário Geberit Monolith para sanitas (altura 101 cm e 114 cm) Módulo sanitário Geberit Monolith para lavatórios (altura de 114 cm)

Acessórios opcionais para o módulo sanitário Geberit Monolith para lavatórios

Paleta de cores para os módulos sanitários Geberit Monolith:

Módulo sanitário Geberit Monolith Plus para sanitas (altura 101 cm e 114 cm) *

Módulo sanitário Geberit Monolith para bidés (altura 101 cm)

Módulo sanitário Geberit Monolith 
para sanitas suspensas e sistema 
integrado de lavagem com sanita 
Geberit AquaClean Sela.

Módulo sanitário Geberit Monolith 
Plus para sanitas suspensas e 
sistema integrado de lavagem 
com sanita Geberit AquaClean 
Sela.

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para bidés suspensos.

Módulo sanitário Geberit Monolith 
para sanitas suspensas e para 
Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Módulo sanitário Geberit Monolith 
Plus módulo sanitário para 
sanitas, para Geberit AquaClean 
8000/8000plus.
Como na página 34.

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para sanitas

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para Geberit 

AquaClean

Módulo sanitário Geberit 
Monolith Plus para sanitas e 

Geberit AquaClean

Módulo 
sanitário 
Geberit 

Monolith para 
bidés

Módulo 
sanitário 
Geberit 

Monolith para 
lavatórios

H101 H114 H101 H114 H101 H114 H101 H114

Umbra (SQ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Branco  (SI) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Preto (SJ) ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Menta (SL) ✕

Para edifícios novos e  
remodelações
O módulo sanitário Geberit  
Monolith para sanitas, vencedor 
de prémios internacionais, cativa 
pelo seu design, tecnologia sani-
tária de topo e intemporal e insta-
lação rápida e simples.

Para a máxima comodidade
Com extração de odores, luz de 
orientação individualmente pro-
gramável e botões de electrónicos 
de descarga, o módulo sanitário 
Geberit Monolith para sanitas 
possui um atrativo valor acrescen-
tado.

*  Ligação eléctrica requerida  
de 230 V 16 

Módulo sanitário Geberit 
Monolith para bidés
Concebido para combinar com o 
módulo sanitário Geberit Monolith 
para sanitas, o módulo sanitário 
Geberit Monolith para bidés per-
mite um design consistente e uma 
solução tecnicamente convincente 
para as  casas de banho.

Função e design em harmonia
O módulo sanitário Geberit Monolith 
para lavatórios oferece liberdade 
quase ilimitada na seleção dos 
lavatórios e torneiras e, devido aos 
acessórios de elevada qualidade, 
pode ser adaptado às necessidades 
individuais. Também é adequado 
para uso com torneiras à parede e 
de lavatório.

Acessórios de elevada qualidade
Toalheiros ou doseadores de 
sabonete líquido - gama de aces-
sórios para os módulos sanitários 
Geberit Monolith da Geberit satis-
fazem as especificações de elevada 
qualidade, podendo também ser 
aplicados posteriormente.

1 1

2 2
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A Geberit pretende usar soluções 
inovadoras no campo da tecnolo-
gia sanitária para melhorar de 
forma sustentável a qualidade de 
vida das pessoas. Para atingir 
este fim, a Geberit continua 
constantemente a desenvolver 
os seus produtos, sistemas e 
soluções.

O futuro requer uma origem.
Para a tecnologia sanitária do futuro.

Processo sistemático
A Geberit investe, por ano, cerca de 50 
milhões de francos suíços, em pesquisa e 
desenvolvimento, registando anualmente 
cerca de 20 novas patentes. A exigência dos  
clientes ou uma ideia brilhante é sempre 
um ponto de partida para o desenvolvimento  
de um novo produto. De seguida é efectuado  
um trabalho meticuloso e sistemático,  
porque na Geberit nada é deixado ao acaso 
no processo de inovação.

50 anos em três meses
Logo que os primeiros protótipos de um 
novo produto estão disponíveis, estes são 
colocados para testes. Simulam-se inten-
samente testes rigorosos, em apenas três 
meses, para um ciclo de vida do produto 
de 50 anos. Só as melhores soluções de 
produtos podem suportar esses testes 
de durabilidade. São depois testadas as 
características estáticas e acústicas dos 
produtos individuais, bem como sistemas 
completos nos laboratórios da Geberit, no-
meadamente de tecnologia da construção 
e no laboratório de acústica.

O mercado tem a última palavra
Após os cientistas e os técnicos darem a 
um produto a luz verde, este é depois tes-
tado no mercado. A produção só é iniciada 
em série, se os profissionais e utilizadores 
finais derem um feedback positivo ao 
produto.

Para obter mais informações, consulte por favor:

→ www.geberit.pt /Geberit Duofix

 /Geberit Omega

 /Geberit GIS

 /Geberit Kombifix

 /Sem barreiras

 /Sistemas Geberit 

 /para duches

 /Geberit Sigma70

 /Geberit Monolith
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Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 
6 - 2º A
1600-542 Lisboa

T: +351 217 815 100
F: +351 217 930 738
marketing.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt


