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O futuro 
é fundado 
na tradição.

Editorial

José Seabra, Diretor Geral

Caros Clientes,

Confiaria o seu carro a um mecânico  
que anda principalmente de bicicleta
ou de comboio? Gostaria de falar dos  
problemas privados, com um único 
conselheiro familiar?

Estas questões são naturalmente um tanto ou quanto provocadoras e  
conduzem a conclusões precipitadas: Claro que existem mecânicos de 
automóveis excepcionalmente talentosos que não utilizam, viaturas, e  
conselheiros, cujas experiências de vida são completamente diferentes 
daqueles que os procuram.

Há, no entanto, algo de verdadeiro nestas afirmações. Por analogia, consi
dere,  por exemplo,uma sanita com sistema integrado de lavagem. Enquantio 
profissional ligado ao sector sanitário, já alguma vez experimentou uma? 
Sem preconceitos ou pressão de tempo aproveite a próxima oportunidade.
Agora com os actuais modelos ou e a partir da próxima Primavera, com o novo 
Geberit AquaClean Sela poderá explorar todo o conforto que estes sistemas 
de lavagem proporcionam. E, com esta experiência irá certamente tornarse 
um bom conselheiro junto de todos quantos procuram a sua opinião.

Gostaríamos de aproveitar também esta oportunidade para agradecer, mais 
uma vez, a vossa confiança na Geberit. Confirmamos a nossa total disponibili
dade e apoio para futuros projetos! 

A todos, um Feliz Natal e um  2013 com muito sucesso! 

Saudações cordiais
Editado por
Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço  
do Lumiar, Lt. 6  2º A
1600542 Lisboa
T: +351 217 815 100
F: +351 217 930 738
marketing.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt
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Tróia Design Hotel
O Tróia Design Hotel, inaugurado em 2009, 
é um resort contemporâneo de 5 estrelas 
composto por 61 quartos de luxo e 144 sui-
tes residenciais com vistas magníficas 
para o mar e para a enigmática Serra da Ar-
rábida.
O projecto de arquitectura desenvolvido 
pelo Promontório Arquitectos apostou na 
renovação do hotel desenhado nos anos 
60, pelo conceituado Arquitecto português 
Conceição Silva, mantendo uma continui-
dade nos materiais explorados na arquitec-
tura original, vidro, betão, cromados, cru-
zando-os com madeiras e lacados. A 
intervenção do Promontório Interior De-
sign deu origem a ambientes sofisticados 
mas sem excessos, clean e de design con-
temporâneo, confortáveis e convidativos. 
Os espaços, fluídos, estabelecem uma re-
lação confortável com o exterior onde a 
qualidade e o design se impõem.
Este hotel possui na drenagem da cobertu-
ra o sistema Geberit Pluvia, bem como nas 
suas instalações sanitárias as estruturas 
Geberit Duofix para sanitas e urinóis e res-
pectivas placas de comando de descarga.

Proprietário: Grupo Amorim Turismo
Arquitectura: Promontório Arquitectos 
Associados, Lda
Projecto águas e esgotos: Engicraft 
Engenharia Civil, Lda
Empreiteiro: Grupo Edifer

→  www.troiadesignhotel.com

O Hotel Myriad by SANA Hotels  
Hotel Myriad by SANA Hotels, localizado no 
Parque das Nações, em Lisboa teve a sua 
abertura no dia 25 de Setembro de 2012. A 
singularidade da sua localização torna o 
Myriad by SANA Hotels um majestoso hotel 
de 5 estrelas: erguido sobre o rio Tejo na 
zona oriental de Lisboa, num edifício, com 
mais de 140 metros de altura.
O Hotel Myriad é constituído por 186 quartos 
no total, sendo que, são 150 Deluxe, 26 Pre-
mium, 9 Suites e 1 Suite Presidencial, casas 
de banho públicas e de serviço. Este magní-
fico hotel está todo equipado com produtos 
e sistemas Geberit, destacando-se as estru-
turas Geberit Duofix e Geberit Kombifix com 
autoclismos de interior Sigma 12 cm (UP320), 
para sanitas suspensas, placas de comando 
de descarga Sigma50 (preta), Mambo IV, 
electrónicas, Tango (cromado mate), estru-
turas Geberit Duofix para bidés e para urinóis 
suspensos, sistemas de descarga electróni-
ca Mambo para urinóis, sifões de garrafa 
para lavatórios, sifões para bases de duche, 
conjunto registo corta-fogo para estruturas 
Geberit Duofix. As redes de distribuição de 
água são em Geberit Mepla e Geberit Ma-
press Aço Inox.
Foram também aplicados nas redes de dre-
nagem de águas residuais domésticas o sis-
tema Geberit Silent-db20 até DN160mm e o 
sistema Geberit PE a partir de DN200 mm, 
complementados com a manta Geberit Isol e 
na drenagem da cobertura o sistema Geberit 
pluvia.

Proprietário: Sana Hotels
Arquitectura: NLA, Arquitectos  
Associados, Lda
Engenharia de redes hidraúlicas: 
ENPESIN, Projectos e Gestão de Obras, Lda.
Canalizador: SPIE

→  www.myriad.pt
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O número de canalizadores que estão nos locais das obras, 
com equipamentos de soldar é cada vez menor, de ano  
para ano. A tecnologia de compressão é simplesmente  
demasiado óbvia.

Há cinquenta anos atrás, o engenheiro 
sueco Gunnar Larsson começava a obter 
os resultados dos seus muitos anos de tra-
balho de desenvolvimento. Com apenas 
um dossiê de vendas de cinco páginas, 
propunha-se promover um sistema total-
mente inovador e, para a sua época, uma 
tecnologia de ligação totalmente revolu-
cionária: sistema de compressão para tu-
bos de metal.

A gama de produtos compreendia vários 
acessórios de compressão em cobre, em 
aço e em tubos de aço inoxidável, com diâ-
metros 6-28 mm, bem como uma ferramen-
ta de compressão hidráulica e diversas 
mandíbulas de compressão. A primeira ge-
ração do sistema de compressão já tinha 
uma extremidade com rebordo que conti-
nha um O-ring vedante. Os acessórios 
eram empurrados manualmente ao longo 
de um tubo de metal, rebarbados e, em se-
guida, podiam ser comprimidos, utilizando 
a ferramenta de compressão. A sequência 
de compressão deformava ligeiramente a 
tubagem e acessório, criando uma ligação 
comprimida. Ao mesmo tempo o terminal 
do acessório com o O-ring era comprimido 

Tecnologia de instalação 

→

A revolução 
inexorável
50 anos de sistemas de compressão

sobre o tubo, garantindo assim uma ligação 
durável e estanque. Actualmente, o proce-
dimento é basicamente o mesmo.

Canalizadores céticos
Lamentavelmente, Gunnar Larsson teve as 
mesmas experiências que muitos invento-
res tiveram antes e depois dele: Com a ex-
ceção de algumas encomendas pequenas 
para aquecimento em cobre e tubos de dis-
tribuição de água potável, não obteve su-
cesso na comercialização da sua inovação. 
Os canalizadores preferiram colocar a sua 
confiança nas suas capacidades de soldar 
e colagem e na tecnologia de rosca, e não 
num processo que eles mal podiam influen-
ciar. Portanto, apenas dois anos após a sua 
divulgação no mercado, Larsson acabou 
por vender todos os direitos desta sua in-
venção.

Perto do final da década de 1960, a empre-
sa alemã Mannesmann AG, uma das princi-
pais fabricantes mundiais de tubos de aço 
soldados de precisão, adquiriu os direitos 
para fabricar e vender os sistemas de com-
pressão “Pressfitting”. A partir de 1969, a 
companhia comercializava um sistema 

É simples tão assim!

→	 Rebarbe	o	tubo
→	 Marque	a	distância	de	inserção
→	 Verifique	o	anel	em	O

←		Sistema de compressão pioneiro:  
o engenheiro Sueco Gunnar Larsson com  
a sua invenção.

↑ Actualmente, os equipamentos de compressão eléctricos usam uma força sequencial, garantindo que todos os procedimentos de compressão  
sejam totalmente concluídos. 

↑		Corte transversal de um acessório  
comprimido Geberit Mapress.
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Tecnologia de instalação

50 Anos de ligações com 
tubos comprimidos
1962
Gunnar Larsson inicia a comercialização 
do primeiro sistema de compressão

1964
Gunnar Larsson vende a sua patente  
a uma empresa Sueca

1969
A	Mannesmann	inicia	a	fabricação	 
do sistema de compressão em  
aço carbono, sob a designação 
comercial “Mapress” 

1986
O	sistema	Mapress	em	aço	inoxidável	
recebe a aprovação para instalações 
de água potável na Alemanha

1990
É introduzido o sistema de tubos 
multicamada	Geberit	Mepla	

1997
São introduzidos os acessórios  
Mepla	em	plástico	(PVDF)

1999
A	Mannesmann	introduz	o	selo	de	
contorno, bem como disponibiliza  
uma gama completa de acessórios 
Mapress	em	cobre	

2004
A	Geberit	adquire	a	empresa	Mapress,	
com	a	sua	fábrica	em	Langenfeld	(DE)

2009
Introdução do indicador de compres-
são	Geberit	Mapress	

completo de tubagem por compressão em 
aço carbono, sob o nome comercial de 
“Mapress”, que era acima de tudo adequa-
do para sistemas com circuito fechado, tais 
como climatização (instalações de aqueci-
mento e arrefecimento de água). No entan-
to e independentemente da boa reputação 
deste fornecedor e da contínua expansão 
da gama de produtos, a indústria não tinha 
aprendido a confiar nesta promissora tec-
nologia inovadora. Em várias ocasiões teve 
que evitar um grande esforço para que a 
gama de produtos que, durante muitos 
anos não foi lucrativa, fosse descontinuada 
ou retirada do catálogo da Mannesmann.

Goteja	se	não	for	comprimido
Após uma longa série de ensaios, aos  
tubos e os acessórios para compressão, 
produzidos em finas camadas de aço  
cromo-níquel-molibdénio inoxidável (aço 
inoxidável 1.4401), foram finalmente apro-
vados na Alemanha para uso no sistema 
de distribuição de água potável em 1986.  
A adição desta área de aplicação, impul-
sionou finalmente a tecnologia por com-
pressão Mapress para uma expansão, 
bem merecida, no mercado. As instala-
ções de produção existentes foram logo 
ultrapassadas, tendo a Mannesmann que 
expandir continuamente as suas capaci-
dades de produção para poder dar res-
posta à crescente procura de um maior 
número de países.

Como resultado do desenvolvimento de 
materiais utilizados nos O-rings, cada vez 
com melhor qualidade, procedeu-se à ex-
pansão contínua da gama de produtos, de 
modo a incluir todos os tipos de peças es-

←		Tubos Geberit Mepla com  
um diâmetro até 26 mm podem  
ser curvados e comprimidos 
manualmente.

→		Os tubos Geberit Mapress são 
usados para além das instalações 
domésticas também na indústria.

Em 1990, a empresa lançou uma solução 
promissora, disponibilizando no mercado o 
Geberit Mepla. Os tubos multicamada, 
compostos por uma camada de alumínio, 
podiam ser dobrados à mão e eram por 
conseguinte fáceis de trabalhar. Apenas as 
fixações metálicas ficavam um pouco 
aquém das expetativas. Por este motivo, a 
Geberit desenvolveu para o sistema Mepla, 
a ligação por compressão inicialmente com 
acessórios em metal e depois em plástico 
(PVDF). Em 1992, foi introduzida a tecnolo-
gia de compressão no sistema Mepla para 
comprovar à indústria que poderia ser usa-
do em ligações permanentemente estan-
ques e resistentes a tensão, a empresa 
efectuou uma demonstração impressio-
nante: uma carrinha de cargas foi suspensa 

a partir de um tubo Mepla usando os aces-
sórios comprimidos e levantada por um 
guindaste. O espetáculo foi, é claro, filmado 
e divulgado em ações de formação a clien-
tes em todo o Mundo.

Indicador de compressão para uma 
segurança ainda maior
Em 2004, a Geberit conseguiu adquirir todo 
o negócio Mapress, incluindo a produção e 
vendas. Assim, com um único negócio, a 
empresa, ganhou uma gama de tubos e 
acessórios metálicos, sem costura, em  
todas as dimensões disponíveis comer-
cialmente e para quase todo o tipo de apli-
cação, para a indústria e instalações do-
mésticas: tubos Mapress em aço para 
colectores em caves bem como prumadas 

e os tubos Mepla multicamada para aplica-
ções domésticas de distribuição de água 
potável. Estes dois sistemas de tubagens 
podem ser facilmente ligados, utilizando-
-se adaptadores compatíveis.

A Geberit tem continuamente desenvolvi-
do e melhorado a sua gama de tubos. Entre 
estes desenvolvimentos foi um indicador 
que permite que o canalizador visualize ra-
pidamente se um encaixe de metal foi pres-
sionado. Todos os acessórios Geberit Ma-
press estão equipados com este indicador 
de compressão desde 2009. Isto não só 
simplifica o trabalho do canalizador, mas 
assegura também que a totalidade do sis-
tema de tubagem tenha sido perfeitamente 
comprimido.  ←

peciais, nos sistemas de tubagens Ma-
press em aço carbono ou em aço inoxidá-
vel, incrementando a sua área de aplicação 
para além das simples instalações domés-
ticas. Especialmente nas áreas de instala-
ções industriais e construção naval, os 
sistemas de compressão ganharam rapi-
damente a confiança dos engenheiros.

Pouco antes do milénio, a Mannesmann in-
troduziu orificios nos O-rings no contorno 
terminal. Esta inovação foi provocada pelo 
fato de que as ligações não comprimidas, 
em qualquer caso, gotejarem. Num ensaio 
de pressão poderia facilmente determinar 
quais as juntas que tinham sido inadverti-
damente deixadas não compridas durante 
a instalação. Em simultâneo, a Mannes-
mann expandiu também a gama de aces-
sórios em cobre. Agora, nada impede o 
crescimento do uso da tecnologia de com-
pressão, com quase 40 anos de existência, 
até mesmo em mercados tradicionais de 
“cobre”, como o Reino Unido, a Suécia ou a 
Europa de Leste.

20 anos de tecnologia de compressão 
com os tubos multicamadas
A Geberit seguiu, com grande interesse, a 
evolução e o sucesso das ligações por 
compressão das tubagens em metal. Na 
década de 1980, a empresa revolucionou o 
mundo com sua tecnologia sanitária de ins-
talação em frente à parede, mas não dispu-
nha de um sistema otimizado para espaços 
reduzidos. Em consequência, a Geberit de-
cidiu investir no desenvolvimento de um 
sistema de distribuição com tubos flexíveis 
e acessórios com ligação por compressão.

↑		Um acessório moderno em aço inoxidável 
Geberit Mapress: com um indicador de 
compressão feito de película de plástico 
azul e uma tampa de protecção para evitar  
a contaminação do anel em O e do tubo.
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Trabalhar em Veneza
Os gondoleiros da tecnologia sanitária

Os canalizadores Claudio 
Zampedri e Franco Crocic
chio conhecem ambos  
bem o estreito labirinto  
dos canais, em Veneza, 
como as palmas das suas 
mãos. Isto porque viajam 
para apoiar os seus clien
tes de barco, quer no  
verão, quer no inverno.

Uma cidade em pilares

O centro histórico de Veneza fica situado numa 
lagoa – a cerca de 250 metros do continente – 
onde a água fica apenas a alguns metros de 
profundidade. Os edifícios são sustentados em 
milhões de estacas de madeira cravadas no 
substrato argiloso. Duas camadas de pranchas 
enormes de madeira resistente formam as 
fundações das ilhas artificiais, sendo fixadas a 
estas estacas. Por mais de 1000 anos, esta 
construção tem suportado a pesada carga de 
magníficos palácios, basílicas, edifícios resi
denciais e pessoas.

Veneza foi ligada ao continente por uma ponte em 
1845 – anteriormente a cidade só poderia ser 
alcançada por barcos e navios. A sua localização 
estratégica bem protegida na lagoa e manipula
ção preferencial das grandes potências conduziu 
Veneza à sua posição, durante a Idade Média, 
como cidade monopolista de comércio entre o 
Bizâncio e a Europa Ocidental.

Canalizadores responsáveis

O centro histórico de Veneza é composto 
por cerca de 120 ilhas separadas por 175 
canais de diferentes dimensões. Estes ca-
nais são a verdadeira “estrada” de vida des-
ta cidade mundialmente famosa. Tudo o que 
os 65 000 habitantes e os mais de 17 mi-
lhões de turistas anuais necessitam para 
viver – de alimentos e recordações, até  am-
bulâncias, e o transporte de lixos – tudo cir-
cula nestes canais.

E os construtores não são excepção. As-
sim, para Claudio Zampedri e Crocicchio 
Franco, nada poderia ser mais normal do 
que uma viagem de barco de manhã cedo 
para a empresa local da Cambielli Edilfriuli 
SA, um distribuidor sanitarista italiano. Ao 
longo do percurso, passavam continuamen-
te grandes barcaças, muito carregadas, 
através das águas turvas. Quando se apro-
ximavam dos cruzamentos, especialmente 

costume sobre políticos, personalidades e 
futebol, os canalizadores carregaram os 
produtos, encomendados por telefone al-
guns dias antes, no seu barco. Uma palma-
dinha nas costas para despedida, e volta-
ram novamente para o canal com as suas 
estreitas e antigas, pontes em arco. As 
pontes estavam povoadas por um número 
crescente de turistas que observavam os 
cursos de água. Embora os homens no bar-
co parecessem não notar os espectadores, 
era evidente que estavam a desfrutar o seu 
papel. Onde é que no Mundo inúmeras pes-
soas acenam a um canalizador a caminho 
do local das obras?

Quando chegaram, amarraram firmemente 
o barco a uma pequena plataforma. Franco 
Crocicchio iniciava a sua caminhada para o 
6.º andar, onde um apartamento no último 
andar estava a  ser completamente renova-
do. Após chegada ao seu destino, esten-
deu um guindaste elétrico para levantar 
para fora da janela e mandou uma corda 
para o barco em baixo. Claudio Zampedri 
carregou peça a peça todo o material: pri-
meiro os tubos de esgoto, depois os auto-
clismos de interior, tubos para a distribui-
ção de água potável, sifões, e, finalmente, 
os sacos com as suas ferramentas. Era pre-
ciso uma boa meia hora para que o barco 

fosse descarregado e que tudo tivesse 
chegado ao último andar do edifício, com 
mais de 500 anos.

Imóvel caro
Como já eram 11 horas, os canalizadores 
decidiram iniciar o seu trabalho de instala-
ção só da parte da tarde – tempo suficiente 
para uma bebida rápida no pequeno bar da 
esquina. “Embora trabalhemos na cidade 
velha, nenhum de nós vive aqui”, diz Franco 
Crocicchio, encolhendo os ombros, num 
lamento silencioso. “O custo do imóvel re-
sidencial é simplesmente muito elevado 
para nós, comuns mortais.”

Não são apenas os investidores ricos es-
trangeiros que têm a culpa do elevado cus-
to de vida em Veneza – a manutenção de 
uma casa também aqui é mais cara do que 
em qualquer outro lugar na Itália. Por um 
lado, este é um resultado das marés espe-
cialmente persistentes e erosivas ao longo 
do tempo: Os edifícios, rodeados por água 
salgada, exigem mais cuidados do que, por 
exemplo, uma casa em Berlim ou Paris. 
Além disso, a manutenção da casa em si é 
muito mais complicada do que numa cida-
de, em terra firme. Isto é claramente ilustra-
do pelo método complicado de transporte 
de materiais utilizados por Claudio Zampe-
dri e Crocicchio Franco neste dia.  ←

nas zonas estreitas dos canais, Franco 
Crocicchio desacelerava repetidamente o 
motor de popa para dar o direito de passa-
gem aos barcos que se aproximavam. Es-
tas manobras permitiam aos dois canaliza-
dores a oportunidade de trocar algumas 
palavras – e gesticulações de acompanha-
mento – com os condutores do outro bar-
co. “Nós venezianos somos apenas uma 
grande família”, diz Claudio Zampedri. “To-
dos sabem quase tudo sobre todos. Esta 
rede de relações interpessoais é o que me 
faz viver e trabalhar nesta cidade tão espe-
cial.”

Parte da atração para turistas
Pouco depois de nove horas, os dois, 
acompanhados de outro colega, chega-
vam à loja do distribuidor, onde foram calo-
rosamente recebidos por Samuel Saoner, 
o gerente da loja. Após as conversas do 

←  Normalmente os 
canais têm bastante 
movimento.

↑  Movimentação de materiais de canalização no  
distribuidor sanitarista: Claudio Zampedri (no barco),  
Franco Crocicchio e Alessandro Reghini estão a  
carregar o barco.

↑  Até mesmo os turistas acham isto fascinante: os canalizadores a descarregarem o seu barco em frente a um edifício em obras.
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Com esta nova solução completa 
Geberit AquaClean Sela com 
sanita e sistema integrado de 
lavagem, a empresa líder em 
tecnologia sanitária aposta num 
design elegante, moderno: o 
estado-da-arte da tecnologia e 
um elevado grau de conforto, 
com um design compacto e 
intemporal que fica bem em 
quase todos os ambientes  
da casa de banho.

A nova solução completa Geberit Aqua
Clean Sela é elegante, sem parecer preten
siosa. Matteo Thun, um conhecido arqui
tecto e designer de Milão, conseguiu 
ultrapassar este desafio, dando ao novo 
Geberit AquaClean Sela um design com
pacto, muito elegante e eternamente mo
derno. Executado precisamente com su
perfícies e linhas que realçam a estética 
global e a facilidade de utilização. O siste
ma Geberit AquaClean Sela enquadrase 
em qualquer casa de banho com design, 
mantendo as características de uma sanita 
com um sistema integrado de lavagem.

A Geberit AquaClean Sela é um exemplo 
estético bemsucedido, de um sistema em
butido. Não existem à vista ligações ou  
tubos – e o tampo da sanita fechase lenta
mente, sem LEDs ou botões. O painel de 
controlo, bem como o comando de contro
lo remoto são muito elegantes.

Tecnologia na sanita cerâmica
O Geberit AquaClean Sela também se des
taca relativamente à tecnologia. Enquanto 
as soluções completas de sanita conven
cionais com sistema integrado de lavagem 
são habitualmente volumosas, com o 
AquaClean Geberit Sela, toda a tecnologia, 
bem como as ligações de alimentação 
eléctrica e de água são integrados no cor
po do sanita cerâmica. Tudo é acessível a 

partir de cima: devido à abertura na sanita 
cerâmica oculta por um tampo elegante.  
A instalação e manutenção são também rá
pidas e fáceis.

O máximo de conforto
As dimensões da solução completa da sani
ta garantem o máximo conforto e uso otimi
zado do espaço. O Geberit AquaClean Sela, 
com 300×200 mm, possui uma abertura no 
assento confortavelmente grande e ergo
nómica. Foi fundamental no desenvolvi
mento da Geberit AquaClean Sela assegu
rar que a limpeza da sanita fosse, tanto 
quanto pos sível, simples e eficaz. Como re
sultado, a sanita desenvolvida pela Geberit 
tem um desempenho acima da média. Além 
disso, a superfície de cerâmica e do assen
to da sanita é antiestático, sendo ambos 
repelentes à água e sujidades. O tampo da 
sanita, em plástico, de elevada qualidade, 
pode ser facilmente removido, para facilitar 
a limpeza.

Jacto de água suave com ar misturado 
A função central do AquaClean Geberit 
Sela é a lavagem com o jacto de água. O 
novo sistema integrando uma sanita utiliza 
água misturada com ar para a limpeza ínti
ma. O jacto de água a partir do bocal de jac
to de água é, por conseguinte, delicado e 
suave. Isto não só aumenta a sensação de 

limpeza, mas também reduz o consumo de 
energia: O processo de limpeza completa 
utiliza apenas 1,5 litros de água quente.

O sistema Geberit AquaClean Sela estará 
disponível a partir de Abril de 2013.  Está 
em conformidade com todas as normas na 
Suíça e na UE, incluindo a EN 1717. Para 
esta nova solução completa com sanita, a 
Geberit equipou todas as suas estruturas 
para louças suspensas com ligações adi
cionais para a alimentação eléctrica e de 
água, permitindo que a sanita com sistema 
integrado de lavagem possa vir a ser insta
lada de modo a que todos os tubos e cabos 
sejam ocultados.  ←

Uma nova dimensão 
na limpeza íntima
O novo Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean

Sela
O rio Sela flui através dos vales mais altos de 
Engadina, um dos locais mais bonitos dos  
Alpes Suíços e desagua no lago Silvaplana,  
em St. Moritz, cidade spa. No início, mais  
pequeno do que um riacho de montanha, o fluxo 
cada vez mais rápido, torna-se no rio Inn um 
pouco mais para baixo do vale. O Inn desagua no 
Danúbio, a cerca de 500 de Passau, na Alemanha.

A solução completa Geberit AquaClean Sela 
possui o poder da frescura e da limpeza, bem 
como uma beleza elegante, das águas das 
montanhas Suíças.

Como se aborda uma tarefa com design?

Design (do latim designare) significa 
colocar uma marca. Quando se concebe 
um novo produto deve-se primeiro olhar 
atentamente o produto, a empresa e as 
necessidades dos clientes. Tentamos 
então otimizar as nossas ideias ao máxi-
mo, a fim de colocar uma nova marca.

Qual foi o seu objetivo quando concebeu o Geberit 
AquaClean Sela?

A nova solução completa Geberit Aqua-
Clean com sanita e sistema integrado de 
lavagem tinha que se aplicar, tão fácil 
quanto possível, em quase todas as casas 
de banho e fazer parte integrante do seu 
design.

Para quase todas as  
casas de banho

Três questões a Matteo Thun, 
arquiteto e designer, Milão

Actualmente, as casas de banho estão a ser  
reinventadas?

Vamos colocar desta forma: Toda a 
sociedade precisa dos seus próprios 
móveis de casa de banho. A casa de banho 
reflete o estado de desenvolvimento 
cultural. Na Europa, estamos a voltarmo-
-nos para a tradição japonesa de higiene 
pessoal com água.  ←

↑ Enquadra-se em qualquer casa de banho: o novo Geberit AquaClean Sela.

↑ Fácil de usar: elegante e simples. ↑ Painel de controlo no lado direito da sanita:  
encontra-se intuitivamente o botão direito.
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Futuro previsto
Electricidade na área da sanita

Mais cedo ou mais tarde, 
todos desejamos um pouco 
mais de conforto na casa de 
banho. Uma sanita com 
jacto de água ou com extra
ção de odores, por exem
plo. Haverá, com certeza, 
um suspiro de alívio, se já 
estiver tudo preparado para 
uma ligação elétrica – evi
tando assim alterações 
estruturais.

Se, durante uma construção nova ou reno-
vação, com sistemas de instalação Geberit 
poderem ser feitos as todas as instalações 
necessárias, ou seja a colocação também 
de uma ligação elétrica na área da sanita. 
Isto não requer qualquer custo adicional 
considerável ou esforço. As perspectivas 
são boas de que um dia os seus clientes 
irão agradecer-lhe este serviço adicional.

Multifunções imperceptíveis
Apesar de não existirem planos para ter 
uma sanita com sistema integrado de lava-
gem, ou uma unidade com extração de 
odor na altura da construção, será aconse-
lhável instalar uma estrutura de instalação 
Geberit para uma sanita suspensa com 
uma unidade de extração de odor Duo-
Fresh. Estas estruturas são totalmente 
multifunções. Se optar por estruturas  
Geberit Duofix ou Geberit GIS, estas estão 
já equipadas com os seguintes acessórios:
–   Tubo de ligação para o abastecimento 

de água para uma solução Geberit 
AquaClean com sistema integrado de 
lavagem

–   Tubo de ligação para a extração de odor 
diretamente da sanita

–   Fixação para o cabo de ligação elétrica

Com estas estruturas de instalação, a 
Geberit estará  a fazer  uma melhor aplica-
ção para o futuro – porque os clientes tam-
bém estarão preparados para elevadas exi-
gências de conforto. O melhor disto tudo é 

que todas as ligações eléctricas e de água 
estarão ocultas.

Onde está a ligação elétrica?
Se, após alguns anos, um de seus clientes 
decidir vir instalar uma solução completa 
Geberit AquaClean com sanita suspensa 
com sistema integrado de lavagem, poderá  
eventualmente não se lembrar de imediato 
qual é a estrutura de instalação que estará 
aplicada na parede. Por este motivo, uma eti-
queta de informação na abertura de acesso 
ao autoclismo de interior indicará a posição 
exata do tubo para o abastecimento de água 
e ligação eléctrica. Com isto, economizará 
tempo na procura das posições correctas de 
todas as ligações necessárias.  ←

↑  A estrutura Geberit Duofix com a unidade de 
extração DuoFresh para sanitas suspensas está 
otimamente preparada para futuras exigências 
de conforto:

1 Etiqueta na placa de proteção com notas 
sobre as ligações elétricas 

2 Tubo para ligação de abastecimento de água 
potável para o Geberit AquaClean

3 Tubo para passagem da ligação elétrica do 
Geberit AquaClean

↑  Caixa com amostras de cores das placas de vidro temperado com 15 cm×15 cm.

↑  Faça a diferença com um estilo elegante com  
Geberit Monolith. 

Produtos & Soluções

A escolha  
certa da cor
Amostras de cores  
para revestimento frontal  
do Geberit Monolith 

Existem apenas as cores branca ou preta para  
os revestimentos de vidro frontal dos módulos 
sanitários Geberit Monolith? Ou será que a cor 
umbra ficará melhor no ambiente? A maneira  
mais fácil de encontrar as respostas a estas 
perguntas é com as amostras das novas cores.

O revestimento frontal dos módulos sanitários Geberit 
Monolith para sanitas, lavatórios e bidés, é feito de vi-
dro temperado, disponível em três diferentes cores: 
preta, branca e umbra. Para os modelos Geberit Mono-
lith para sanita com 101 cm de altura, está disponível 
uma quarta cor – verde menta.

Muitas vezes, é difícil para os utilizadores finais esco-
lherem a cor adequada do seu Geberit Monolith num 
showroom, longe dos seus próprios ambientes das ca-
sas de banho. Ficará melhor a cor preta ou a umbra com 
o pavimento e o revestimento das paredes?

Igual ao original
Para tornar mais fácil a escolha de uma cor, a Geberit 
desenvolveu uma elegante caixa que pode ser coloca-
da, não só em qualquer showroom, mas também no ve-
ículo de serviço de um canalizador. A caixa contém 
quatro placas de amostras de cores de vidro tempera-
do. A espessura do material é idêntica ao das placas de 
vidro utilizadas como revestimento frontal para os mó-
dulos Geberit Monolith para sanitas. A cor das placas 
de amostra é igual à do revestimento frontal do Geberit 
Monolith.

Resumindo: As amostras de cores das placas são exata-
mente como as originais. Se a cor de um Geberit Monolith 
for escolhida com base nestas placas, então não haverá 
nenhuma surpresa desagradável mais tarde, quando os 
módulos sanitários já estiverem instalados.  ←

Encomende já

Os canalizadores e distribuidores podem enco
mendar a caixa com as placas de amostras de cores, 
indicando as referências abaixo:
Caixa para até amostras de 6 de placas   
 995.308.00.1
Conjunto com amostras de 4 cores de placas   
 131.132.00.1
Conjunto com amostras de 3 cores de  placas  
(com ou sem Verde menta)   131.133.00.1

32

1
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Design

Milão, local  
de design
A Geberit na Fuorisalone 2013

Milão é uma aposta segura para os entusiastas deste 
projeto. Em Abril, enquanto decorre a exposição e  
feira de móveis mundialmente famosa, a Fuorisalone 
contará também com inúmeros eventos no centro  
da cidade. E a Geberit estará presente.

Fuorisalone 2013

A próxima Fuorisalone irá ter lugar em Milão  
de 9 a 14 Abril de 2013.

Mais uma vez, a Geberit estará presente num 
palácio, no bairro de Brera.

É necessário um mapa da cidade para se 
orientar e, não se perder, durante uma visi-
ta aos espaços de exposição da Fuorisalo-
ne. O centro da cidade de Milão estará  
focalizado neste projeto original e espeta-
cular, que terá lugar em simultâneo com o 
Salão Internacional dos Móveis “Salone  
Internazionale del Mobile”. Em especial, no 
Brera, o bairro dos artistas de Milão, onde 
estão localizados numerosas galerias, sa-
las de exposições e cafés dos artistas, ex-
posições e oportunidades para a troca de 
ideias de design que irão atrair os visitan-
tes para cada esquina.

Breve história da presença da Geberit
A presença da Geberit na Fuorisalone tem 
uma breve história – mas tanto ao quanto 

espirituosa. Em 2011, a empresa apresen-
tou as suas mais recentes inovações para 
casas de banho elegantes sob a temática 
“Design Solutions Geberit”. E na exposi-
ção de 2012, os inúmeros designers, es-
pecialistas do setor e utilizadores finais 
reuniram-se num palácio venerável, onde 
disfrutaram de música, de culinária e, cla-
ro, de delícias visuais sob o tema “Demo-
cracia da inovação”. Instalações com víde-
os mostraram de forma artística como a 
tecnologia de hoje influencia o dia-a-dia 
da família.

Não iremos ainda revelar o tema da expo-
sição de Geberit na feira 2013. Pesquise e 
tente descobrir – irá certamente valer a 
pena uma visita a Milão, em Abril!  ←

←  Não são só os 
especialistas e 
profissionais que 
estão interessa-
dos em design nas 
casas de banho.

↓  Os módulos sanitários Geberit Monolith à frente  
de um cenário urbano.

↑  Uma retrospectiva em 2012: a Geberit disputou conversas na Fuorisalone com instalação de grandes vídeos e do tema “Democracia e inovação”.
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Não existem casas de banho que sepa
rem a urina, estações de tratamento  
de água nas caves, nem recuperação de 
calor de águas residuais – estes são  
apenas alguns dos temas que um dia irão 
ocupar os canalizadores, nos próximos  
10 ou 20 anos. Mas uma coisa é certa:  
Os conceitos atuais e as infraestruturas 
para a eliminação de águas residuais  
estão quase no seu limite. 

Há tanto  
por fazer!
O futuro das drenagens de  
águas residuais

Ambiente & Inovação

↑  Esta seção do sistema de esgoto em Praga funciona desde o século XIX. Naquela época, a água da chuva e águas residuais  
domésticas eram drenadas diretamente para o rio Vltava.

↓  A Dra. Tove Larsen está convencida de que 
os Europeus irão também começar a repensar o 
processo de tratamento das águas residuais.

→

Todas as cidades metropolitanas da Euro-
pa – assim como as pequenas cidades e 
quase todas as  aldeias e condomínios re-
sidenciais – têm sistemas de esgoto sub-
terrâneas, em  que as águas residuais vão 
diretamente das habitações e dos estabele-
cimentos comerciais para a mais próxima 
estação de tratamento de águas residuais. 
Em cidades como Viena, Londres, Hambur-
go e Paris, muitas secções dos sistemas de 
esgoto possuem cerca de 150 anos, e pelo 
menos alguns deles estão praticamente 
destruídos. A manutenção, reparação e ex-
pansão contínua das redes de esgoto têm 
elevados custos, não estando disponíveis 
em  muitos lugares. Na Suíça, por si só, por 

exemplo, com os seus cerca de 8 milhões 
de habitantes, o valor da infraestrutura pú-
blica de eliminação de resíduos de água é 
estimado em cerca de 60 a 70 bilhões de 
euros, e cerca de 1 bilhão de euros são in-
vestidos anualmente na manutenção des-
ses sistemas de esgotos e estações de 
tratamento de águas residuais.

Reinventar a drenagem na casa de banho
É incerto como é que os países altamente 
industrializados serão capazes de pagar as 
suas atuais infraestruturas para o trata-
mento de águas residuais. Estas infraestru-
turas estão geralmente fora de questão 
nos países emergentes e em desenvolvi-

mento, devido à falta de água, dinheiro ou 
energia. Por este motivo, a Fundação Bill & 
Melinda Gates (Gates Foundation) lançou o 
ano passado um apelo a nível mundial para 
obter propostas como Reinventar o Desa-
fio na Casa de banho. As universidades par-
ticipantes e os institutos de pesquisa pode-
rão ganhar boas bolsas de investigação.

“Este desafio tem dado um novo impulso a 
vários projectos de investigação em maté-
ria de eliminação de águas residuais”, diz a 
Dra. Tove Larsen, uma engenheira química 
que trabalha como gestora de projetos da 
Eawag (Instituto Federal Suíço de Ciência e 
Tecnologia Aquática), um dos maiores es-
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Ambiente & Inovação

←  A instalação das grandes 
tubagens é complexa e com 
custos extremamente elevados.

pecialistas mundiais na área de engenharia 
ambiental sanitária. Ela é diretora de um 
projeto que recebe financiamento da Fun-
dação Bill & Melinda Gates Foundation. “Es-
tou convencida de que inúmeros conceitos 
e tecnologias que estão a ser desenvolvi-
das para as favelas de Mumbai, Cairo ou 
Cidade do México, irão também ser usadas 
na Europa nos próximos 20 anos – não me-
nos importante de todos, porque são muito 
económicas”, continua a Dr. Larsen.

A ciência vê na urina um potencial de 
investigação.
Desde a invenção da descarga de água há 
cerca de 200 anos, as águas residuais do-
mésticas são expelidas a partir de casa atra-
vés de tubagens para o sistema de esgoto, 
onde a água da casa de banho  – ou “água 
cinzenta” em termos técnicos – é diluída com 
outras águas residuais domésticas. Na esta-
ção de tratamento de águas residuais, são 
gastas elevadas quantidades de energia 
para reverter esta diluição, a fim de extrair 
toda a matéria indesejável de nutrientes e 
substâncias nocivas. Se a urina pudesse ser 
recolhida e tratada separadamente a partir 

Na vanguarda

Estar aberta à inovação é um componente 
importante da cultura empresarial da Geberit.  
Por esta razão, a empresa investe grandes 
quantidades, ano após, ano na pesquisa e de
senvolvimento em tecnologia sanitária.  
“A Geberit tem um knowhow único em várias 
disciplinas, tais como hidrodinâmica, enge 
 nharia de materiais, higiene e hidráulica”, diz  
Felix Klaiber, Gestor da Tecnologia e Inovação  
da Geberit. “Frequentemente levamos este 
knowhow para projetos de pesquisa universitá
rios, conduzindo uma troca de conhecimentos  
e experiências que é importante para nós.”

da água residual restante, a carga em esta-
ções de tratamento de águas podia ser redu-
zida de forma sustentável: a maior parte da 
água poluente com matéria nutriente – tais 
como fósforo e azoto, acima de tudo, mas 
também uma grande proporção de outros 
resíduos, tais como medicamentos, que po-
diam biodegradar-se muito lentamente – são 
encontrados na urina.

Os adultos eliminam uma média de 10 g de 
azoto, 1 g de fósforo e 2,5 g de potássio por 
dia na urina. Dependendo dos mercados atu-
ais, essas substâncias podem valer até 5 
cêntimos. Extrapolados ao longo de um ano, 
isto equivale a cerca de 20 euros, que é o su-
ficiente para despertar o interesse para ter 
em consideração este aspecto económico 
de separação e do processamento adicional 
da urina: o azoto, o fósforo e o potássio são 
os três componentes com elevada procura, 
em todo o mundo, como fertilizantes. Feliz-
mente, a extração destas substâncias a par-
tir de urina requer apenas química básica. A 
urina recolhida numa vila, por exemplo, po-
deria ser processada localmente com relati-
va facilidade para fertilizante.

Após alguns projectos-piloto iniciais na Áfri-
ca do Sul, a Dra. Tove Larsen está convencida 
de que terá futuro o conceito de  “não-mistu-
ra”, como a separação de urina é conhecida 
no Jargão Popular. “Em áreas, onde a água é 
escassa, a tecnologia da ‘não-mistura’ torna 
possíveis abordagens completamente no-
vas à gestão de resíduos de água. Mas, mes-
mo na Suécia, por exemplo, a separação de 
urina é cada vez mais considerada nas al-
deias remotas e povoados, a fim de evitar 
que a urina rica em nutrientes acabe nos cur-
sos de água e causando excesso de fertiliza-
ção nessas áreas”, afirma a investigadora.

Recursos não utilizados
Com ou sem separação de urina, o tempo 
de grandes estações centrais de tratamen-
to de resíduos de água, com as suas opera-
ções de processamento múltiplas etapas , 
já estão a passar à história. É mais provável 
que pequenas instalações descentraliza-
das sejam construídas no futuro. Isto irá 
diminuir os custos de construção e manu-
tenção das enormes redes de esgoto. Tam-
bém é realista assumir que um dia será con-
siderado uma componente básica a 
instalação de um micro sistema de trata-
mento de água em todas as novas casas, tal 
como se passa hoje em dia com o termoa-
cumulador de água.

E sobre o tema da água quente: Ela flui de 
pias, chuveiros e banheiras para o sistema 
de esgoto, onde o calor se dissipa residual-
mente, não sendo utilizado. Esta perda de 
energia térmica está agora no topo das 
perdas de energia do dia-a-dia. Por este 
motivo, existe a pesquisa contínua para 
formas simples e económicas para recupe-
rar o calor da água residual. Um dia será 
possível que os canalizadores possam ins-

talar não apenas termoacumuladores mas 
também acumuladores de calor nas caves 
dos edifícios residenciais.

Canalizador continua a ser uma profis
são atrativa
O assunto do tratamento de águas residu-
ais não irá passar sem afetar os canalizado-
res. Pelo contrário, se instalar uma casa de 
banho inovadora com dois tubos de drena-
gem para recolher a urina separadamente, 
ou a uma instalação de tratamento de 
águas residuais e uma unidade de recupe-
ração de calor na cave, os projetistas e os 
canalizadores serão os primeiros a ter que 
enfrentar tais inovações. “Irá ainda ser pre-
ciso alguns anos antes de chegarmos a 
esta situação”, diz Roland Hoegger, Diretor 
do Departamento do Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade da Geberit. “Primeiro a pes-
quisa, a economia e, finalmente, a política 
devem ser colocadas em prática, a fim de 
desenvolver soluções abrangentes que fa-
çam sentido para todos os envolvidos. Mas 
actualmente ainda é emocionante arriscar 
prever o futuro com uma perspectiva tão 
aberta quanto possível.”  ←

↑  Como em muitas outras áreas metropolitanas, em Viena a maior parte da água residual é purificada na grande estação de tratamento.

↑  Actualmente, muito poucos canalizadores têm 
experiência na instalação de sistema de drenagem 
com não-mistura na sanita.
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Cristal colorido  
e brilhante 
Um encontro com a natureza e cultura

Projeto de referência

A capital islandesa Reykjavík tem um 
novo símbolo: o centro cultural Harpa. 
Um edifício angular, com a sua facha-
da de vidro brilhante, situado no porto 
reflete a variedade de ambientes de 
iluminação do Extremo Norte.

↑  A fachada sul é composta por mais de  
1100 blocos de vidro personalizados.

Em Agosto de 2011, foi inaugurado em Reykjavík um 
novo símbolo arquitetónico cuja fachada brilhante do-
mina o antigo porto. O complexo, que ocupa uma área 
de 28 000 m², é um centro de concertos e conferências 
e é também a sede da Orquestra Sinfónica da Islândia e 
da Ópera da Islândia. No entanto, a sua construção fi-
cou adiada durante algum tempo. A construção do sím-
bolo da arte e da cultura islandesa foi iniciada por um 
grupo de investidores privados em 2007. Mas a crise 

dos para regular a acústica das salas de concerto. O 
complexo Harpa possui ainda um hotel, um bar e um 
restaurante no último piso, com vista sobre Reykjavík e 
o lago Tjornin.

Fachada de vidro impressionante
A impressionante e vislumbrante fachada sul foi proje-
tada pelo artista islandês Olafur Eliasson, que foi inspi-
rado pelas diferentes tonalidades de luz do seu país. A 
fachada de vidro do edifício envolve e transforma-o 
numa atracção arquitetónica espectacular. Esta é 
constituída por mais de 1100 peças de vidro, em forma 
hexagonal fixadas em estruturas de aço, que refractam 
a luz do dia e reflectem-na em diferentes cores e tons 
pastel.

Como numa grande parte de seu trabalho, Eliasson 
também combinou a beleza natural com a sofisticação 
técnica no complexo edifício angular Harpa. Enquanto 
os arquitetos se focalizaram no aspecto bruto das falé-
sias costeiras para a forma do edifício, o artista baseou 
os blocos de vidro sobre as colunas de basalto omni-
presente na paisagem vulcânica islandesa, sem ár-
vores.  ←

Centro cultural Harpa em 
Reykjavík, na Islândia (IS)

Proprietário: Islândia, cidade de 
Reykjavík (IS)
Arquitetos: Henning Larsen Architects 
HLA, Copenhaga (DK), e os Arquitetos 
Batteríið, Hafnarfjörður (IS)
Fachada de design: Studio Olafur 
Eliasson, Berlim (DE), Copenhaga (DK)
Acústica: Artec Consultants Inc, de 
Nova York (EUA)
Inauguração: 8/2011
Canalizador: IAV, Reykjavík (IS)

Geberit Know-how
Sistemas de instalação Geberit Duofix 
 e sistemas de tubagens Geberit 
Mapress

financeira de 2008 provocou uma paragem imediata 
neste projeto. O edifício tornou-se propriedade pública 
e foi finalmente acabado pelo governo.

Em forma de blocos com espaços e inclinações
O projeto do edifício-escultura foi uma parceria das 
empresas de arquitetura dinamarquesa Henning Lar-
sen e dos islandeses Batteríið, cuja apresentação con-
junta venceu o concurso de 2005. O nome Harpa foi 
também escolhido através de um concurso. O objecti-
vo era um nome islandês que pudesse ser facilmente 
pronunciado noutras línguas. Das 4000 sugestões, o 
nome feminino Harpa (que significa “harpa” em Inglês) 
foi finalmente selecionado.

O complexo com 43 metros de altura é constituído por 
dois blocos, em forma de edifícios ligeiramente sepa-
rados um do outro. No seu interior existe uma grande 
sala de concertos com 1800 lugares, decorada em ver-
melho escuro de veludo, três espaços menores para 
concertos e um centro de conferências. Um sistema 
totalmente automatizado que otimiza o som de todos 
os tipos de música, utilizando, entre outras coisas, pa-
redes cobertas de feltro e defletores que foram aplica-

↑  O centro cultural  Harpa, junto ao porto de Reykjavík, capital da Islândia.
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Entrevista

António  
Carlos Costa
Sócio-Gerente da  
Viscivil Engenheiros, Lda

Sabemos que tem um hobby interessantís-
simo a que se dedica sempre que a sua 
actividade o permite. É capaz de partilhar 
com os nossos leitores este hobby e 
descrever-nos a importância que tem  
para si ? 

É verdade, o meu hobby não 
será se calhar dos mais comuns, 
mas é decerto dos que melhores 
perspectivas nos abrem. Falo 
da aviação civil desportiva. Sou 
um apaixonado pelas causas 
do ar, e assim que a minha car-
reira profissional permitiu, fiz 
o curso de PPA, acrónimo para 

Quer indicar-nos alguns projetos de 
referência de que foi responsável? 

Posso citar o empreendimento 
D.João I, a Visituris, a Quinta do 
Seminário ou mais recentemente 
a Quinta da Alagoa, qualquer um 
deles na casa dos 60 000 m2 a 
80 000 m2 em termos de área de 
construção. Serão porventura 
dos maiores empreendimentos 
da região.
Além fronteiras, elaborámos 
os projectos para 5 Centros de 

Inspecção Automóvel de Moçam-
bique que estão já em funciona-
mento, apresentámos propostas 
e estudos para obras públicas 
em Timor que estão ainda em 
análise, estamos a trabalhar em 
projectos para Moçambique e 
Brasil. Temos ainda na calha uma 
incursão no Kuwait. Esperamos 
com isto colmatar as debilidades 
do mercado interno.

→  www.viscivil.com

↑  Engº Carlos Costa, à direita

←  No aeródromo

↑  Acrobacias

↑  Vôo rasante

Piloto Particular de Aviões, já lá 
vão ... muitos anos. Mais tarde 
apareceram os ultraleves, que 
era no início muito incipientes 
e pouco seguros, mas o passar 
dos anos mostrou-nos nessa 
categoria uma evolução muito 
rápida, quer em termos de quali-
dade das máquinas, quer na sua 
qualidade, na sua performance 
e mais importante ainda, na sua 
segurança. É também, pela sua 
simplicidade, uma aviação muito 
mais acessível que veio conquis-
tar quiçá o maior números de 
aficionados das últimas décadas. 
Conquistou-me a mim também! 
Hoje sou mesmo instrutor e exa-
minador nesta modalidade. Fiz 
também um curso de acrobacia 
na Zlin Air School – Rep. Checa. 
Esta “aventura” da aeronáutica 
levou-me mesmo a construir um 
avião acrobático, e à formação 
de uma patrulha acrobática!

Enquanto projetista tem-se “cruzado”  
com sistemas Geberit. Quer dar-nos a sua 
opinião sobre a Geberit? 

Recorrentemente utilizamos 
nos nossos projectos sistemas 
Geberit. Oferecem-nos garantias 
de qualidade e conforto para os 
clientes, além de nunca pararem 
de investigar e inovar nos produ-
tos que apresentam no mercado. 
Sabemos que há por trás uma 

equipa técnica competente que 
se preocupa com o futuro e com 
o planeta que vamos legar um dia 
aos nossos filhos.

Conhecedor profundo do sector da 
Construção, que prespectivas traça para  
a sua evolução no futuro próximo? 

Não existem perspectivas anima-
doras, como sabemos, no sector 
da construção. O sector imobi-
liário deveria já ter sido forte-
mente “encaminhado” para a 
reconstrução do nosso patrimó-
nio que se degrada a olhos vistos 
a cada dia que passa. Há muito 
que fazer, mas é preciso que as 
“regras do jogo” sejam alteradas 
para favorecer esta nova frente 
de trabalho. É preciso coragem 
política para “organizar” esta 
vertente específica.
Por outro lado, e como estamos 
em “tempo de reflexão” no nosso 
sector, era importante promover 
a revisão e coordenação regula-
mentar de toda a legislação da 
construção. É preciso coordenar 
tecnicamente todos os Regula-
mentos, revogar mesmo alguns, 
e eliminar barreiras burocráti-
cas. Este último passo permitiria 
mesmo melhorar a eficácia dos 
recursos humanos que o Estado 
afecta a Sector.
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AquaClean

Plataforma das Artes, 
em Guimarães

Campocheio: outro edíficio 
com know-how Geberit.

↑  Geberit Know-how A cobertura tem aplicado o sistema Geberit Pluvia.

Um ícone na capital  
Europeia da Cultura.
No dia 24 de Junho de 2012 foi inaugurado, pelo Pre-
sidente da República, a Plataforma das Artes e da 
Criatividade, em Guimarães.

É uma das obras mais emblemáticas no plano de  
renovação urbana de Guimarães 2012.  ←

↑  Trata-se de um novo equipamento da cidade para as actividades artísticas. O edifício vai albergar o Centro Internacional  
das Artes José de Guimarães.

↑  Cobertura com sistema Geberit Pluvia

←  Com tudo para o Mundo rural  
e não só!

Projetos de referência

Um mercado rural, 
inaugurado em Maio 
de 2012
A Visagricola – Produtos Agrícolas, Lda é 
uma empresa comercial que desenvolve a 
sua actividade na região Dão-Lafões, co-
mercializando produtos para agricultura e 
pecuária.

Esta uma superficie comercial com cerca 
de 1000 m2 designada por CAMPOCHEIO, 
onde poderá encontrar tudo para Agricul-
tura, Pecuária, Animais de Companhia, Bri-
colage, Casa, Decoração e Jardim.  ← 

Ficha Técnica: 
Autores Arquitectura: 
Pitágoras Arquitectos, Lda
Fernando Seara De Sá, Arq. 
Raul Roque Figueiredo, Arq. 
Alexandre Coelho Lima, Arq. 
Manuel Vilhena Roque, Arq.

Autores Engenharia: Projegui  (Eng, Ivone Carneiro)

Instalador: Pichelaria Ferreira, Lda

Construtor: Empreiteiros Casais de António 
Fernandes da Silva, S.A.

Geberit Know-how:
–  Sistema Geberit Pluvia, com 14 ralos

Ficha Técnica:
Dono de obra: Visagricula
Obra: Campocheio
Empreiteiro Geral e instalador: Pavimetal, Lda
Projectista: Viscivil, Lda

Geberit Know-how:
–  Sistema Geberit Pluvia: 11 ralos da série 7.

→ Para mais informações, visite o site  
www.campocheio.pt.  
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↓ A página de Internet é claramente estruturada e reforçada com  
fotografias e filmes de instalação, disponibilizando ao visitante muita 
informação e know-how.

Uma visão ainda 
mais detalhada
Centro de informações para  
a indústria do sector sanitário

finais, os arquitetos, por sua vez, estão 
também interessados em aspectos como 
seja o design e o planeamento optimizado 
do espaço. No caso dos projetistas de  
águas e esgotos e canalizadores, por outro 
lado, a atenção é centrada em produtos e 
soluções técnicas, com maior know-how 
de  engenharia sanitária incorporada.

Catálogo praticamente inalterado
A página da Geberit será a partir de agora, 
ainda mais, uma fonte, de informação pri-
mordial para todos os profissionais da área 
de tecnologia sanitária. O extenso material 
em texto e imagem, estruturado de forma 
apelativa, permite um acesso fácil e com-
preensível, mesmo para temas mais com-

catálogo foram cuidadosamente revistas, a 
fim de otimizar a sua leitura.

Para consumidores finais
Apesar de os projetistas de águas e esgo-
tos e canalizadores visitarem principal-
mente as páginas e os capítulos técnicos, 
valerá, no entanto, bem a pena visitar as 
secções do consumidor final e do arquite-
to. A diversidade de conteúdos vai desde 
os projetos de referência em todo o Mundo, 
às novas idéias de design para a casa de 
banho, aos temas ambientais até à de-
monstração clara de que a tecnologia ino-
vadora sanitária está a desempenhar um 
papel, cada vez mais importante, na cons-
trução e na renovação. ←

A página da Internet da Geberit  
foi completamente revista  
e complementada com muitas 
informações adicionais – uma  
boa razão para fazer uma  
viagem de descoberta virtual  
em www.geberit.pt.

Uma nota pessoal

plexos. Vários vídeos de instalação refor-
çam a estreita relação com a prática 
comum da informação transmitida aos ca-
nalizadores, como forma de apoio ao seu 
trabalho diário. Um Serviço com “Downlo-
ad” completamente redesenhado,  onde 
todas as especificações e documentos são 
inseridos pela Geberit, serão disponibiliza-
dos para download.

Durante a revisão, foi dada grande impor-
tância, à facilidade de consulta, sendo in-
clusive disponibilizada em smartphones. O 
catálogo electrónico de produtos, por ou-
tro lado, permanece inalterado em termos 
de estrutura, conteúdo e funcionalidade. 
Apenas o layout das páginas individuais do 

↑ A secção mais extensa da página  
de Internet da Geberit é dirigida  
a projetistas de água e esgotos e  
canalizadores – os profissionais  
na indústria sanitária.

Desde há que a página da internet da Gebe-
rit tem sido uma das plataformas mais visi-
tadas, no mundo da tecnologia sanitária. 
Tal acontece, não só porque contém infor-
mações muito úteis, mas também por ser 
fácil de localizar. No entanto, nada está  tão 
bem que não possa  ser melhorado.

A Geberit pretende dar a conhecer as suas 
soluções aos diversos grupos-alvo, tanto 
quanto possível, responder positivamente 
às suas exigências. Este objectivo está 
também a ser iimplementado na Internet. 
Embora seja verdade que temas emocio-
nais,  como o conforto na casa de banho ou 
a sustentabilidade constituam uma preo-
cupação primordial para os consumidores 
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Entrevista

Vitor Abrantes
Sócio-Gerente da Vitor Abrantes  
Consultores e Projectos, Lda.

1  Prata, esmaltada Londres, 1892

2  Prata, 1908 – Formula 1 com pedras

3  Prata, esmaltada. Birmingham 1898/99

↑  Prof. Vitor Abrantes ↑  Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima, com sistema Geberit Pluvia.

Uma entrevista ao  
Prof. Vitor Abrantes

Senhor Professor, temos conhecimento  
de um hobby interessantissimo a que  
se dedica, sempre que a sua atividade 
profissional o permite. Está disposto  
a partilhar com os nossos leitores este 
hobby? 

Sempre fui um apaixonado por 
colecionismo e desde 1984 
comecei a juntar fosforeiras, 
tornando-me mais tarde um  
colecionador, que significa para 

além de juntar, estudar mais pro-
fundamente o que se junta.
As fosforeiras são caixas onde 
se guardam os fósforos, tiveram 
o seu auge nos finais dos séc. 
XIX, designam-se em  inglês por 
“vesta cases”, nome derivado da 
deusa romana Vesta, deusa do 
fogo e do coração.
Podem encontrar-se em diver-
sos materiais, desde os metais, 
à prata e ao ouro, mas também 
em madeira, plástico e marfim. 
As mais valiosas são esmaltadas 
e podem ter pedras preciosas. 

Penso que devo ter uma das ma-
iores coleções em Portugal, com 
cerca de 600 peças.

Enquanto projetista e professor tem-se 
“cruzado” com sistemas Geberit. Quer 
dar-nos a sua opinião sobre a Geberit? 

Há muitos anos que me cruzo 
com os sistemas Geberit e desde 
sempre que os considero como 
sendo os de melhor qualidade e 
os mais inovadores. 
Como projetista, também tem 
sido muito importante o apoio de 
enorme qualidade técnica que  
a Geberit sempre disponibiliza.

Conhecedor profundo do setor da Cons-
trucão, que prespectivas traça para a sua 
evolução no futuro próximo? 

Penso que apenas os mais 
qualificados vão sobreviver e 
em nichos mais especializados, 
provavelmente na reabilitação, 
quer de edifícios, quer de equi-
pamentos para os tornar mais 
sustentáveis.  

Quer indicar-nos alguns  
projetos de referência de que  
foi responsável?

Dentro dos cerca de 900 pro-
jetos em que estive envolvido 
posso citar: A Reabilitação do 
Palácio do Freixo – Porto, o Hotel 
Sheraton Porto – Porto, a Igreja 
da Santíssima Trindade – Fátima, 
o Novo Edifício da Assembleia da 
República – Lisboa, a Reabilitação 
de Vila D’ Este – Vila Nova de Gaia. 

www.vaconsultores.com  ←

1

3

2



Casa de  
banho com  
design  
recriado.

Implemente as suas ideias numa nova casa de banho, sem qualquer tipo de trabalho adicio
nal.  Os módulos sanitários Geberit Monolith combinam design intemporal com uma insta 
lação  simples. Encontramse disponíveis em vidro temperado, com várias cores e podem 
ser aplicados em diversos tipos de aparelhos sanitários: sanitas suspensas e ao chão BTW, 
bidés suspensos, lavatórios e torneiras, proporcionandolhe uma maior liberdade de design 
para os seus projectos. Para mais informações, consulte-nos em → www.geberit.pt

Geberit Monolith


