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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros Clientes e Parceiros,

Oh, vou-me habituar a isto! Esta frase  
é frequentemente citada quando não  
se pode ou não se quer mudar algo que 
não está certo. Como empresa inova-
dora, a Geberit vai no sentido oposto –  
muito em linha com o lema de «onde  
há uma vontade, há um caminho».

Este é um resumo ilustrado, usando o exemplo do isolamento acústico. Ao 
longo do tempo as pessoas que vivem num apartamento com péssimo isola-
mento acústico podem-se habituar aos ruídos sanitários provenientes dos 
aparta mentos dos vizinhos. No entanto, pode ser uma tortura o borbulhar do 
enchimento do autoclismo e depois a descarga na sanita, após algumas  
noites num lugar verdadeiramente tranquilo.

Um bom isolamento acústico não será mais um luxo na construção residencial  
e especialmente nos hotéis. Quando analisado o nível de satisfação dos inquili-
nos ou hóspedes do hotel, serão minimizados os custos adicionais para os 
tubos de drenagem insonorizados e uma dissociação profissional das fontes  
de ruído da estrutura do edifício.

Conforme destacado nesta revista, a Geberit está a fazer tudo ao seu alcance 
para expandir e melhorar continuamente a sua gama de soluções em isolamento 
acústico. 

Aproveito ainda esta oportunidade para agradecer-lhes a confiança na Geberit. 
Em 2016 iremos continuar a fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance,  
para assegurar-lhes uma boa cooperação e contribuir para os vossos melhores 
sucessos. Contem sempre connosco!

A todos, os nossos desejos de Feliz Natal e Próspero 2016!

Saudações natalícias
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Eficiência hídrica

Eficiência hídrica 
A água, bem essencial à vitalidade de todos 
os seres vivos, é um recurso natural estru-
turante e estratégico, essencial para o de-
senvolvimento socioeconómico de qual-
quer país. Desta forma, é necessário 
garantir um uso eficiente e racional deste 
recurso.
Cada vez mais os consumidores e os pro-
fissionais procuram produtos amigos do 
ambiente.
Neste contexto, o Grupo Geberit possui já 
vários produtos que estão classificados e 
identificados com a Etiqueta do uso efi-
ciente de água (WELL – Water Efficiency 
Label).
Durante 2015 a Geberit obteve também em 
Portugal a Certificação nos seus autoclis-
mos de interior com a Classe A++ e os auto-
clismos de exterior, com a Classe A em ter-
mos de eficiência hídrica, em conformidade 
com as exigências do organismo ANQIP.

Mais em ...

→  www.anqip.pt

Volume
nominal

Tipo de descarga Categoria  
de Eficiência 
Hídrica

Tolerância  
(Volume máximo –  
descarga  
completa)

Tolerância  
(Volume mín. de 
descarga para 
poupança de água)

4.0 Dupla descarga A++ 4.0 –4.5 2.0 –3.0

5.0 Dupla descarga A+ 4.5–5.5 3.0 –4.0

6.0 Dupla descarga A 6.0 – 6.5 3.0 –4.0

7.0 Dupla descarga B 7.0 –7.5 3.0 – 4.0

9.0 Dupla descarga C 8.5–9.0 3.0 –4.5
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 Victor Coelho
Gerente comercial da Passarinho, Lda

Dedica-se a algum hobby, sempre que a 
sua atividade profissional o permite? Está 
disposto a partilhar com os nossos 
leitores este hobby? 

Bem, para quem se dedica de 
corpo e alma à profissão que 
abraçou, o tempo livre acaba por 
não ser muito. Na minha juven
tude fui praticante desportivo  
de alta competição, mas quando 
a vida Universitária se cruzou 
com a profissional foi impossível 
conciliar, retive desde essa altu
ra um hábito regular de manter  
3/4 livros de temáticas variadas 
por perto, mas acima de tudo, 
tenho diariamente desde há 
uns anos a esta parte dedicado 
o meu tempo livre à família, a 
acrescer, estar sentado à mesa 
bem acompanhado entre amigos 
é algo que me preenche bastante 
e não dispenso. Obviamente que 
enquanto praticante desportivo 
nunca deixei de praticar despor

to, mas numa perspetiva de lazer 
e, confesso, sem grande dedica
ção.

«Trabalho e família 
ocupam atualmente  
quase 100% do 
tempo.»

Conhecedor profundo do setor da 
construção que perspetivas traça para a 
sua evolução no futuro próximo? 

Na realidade, o nosso setor está 
«doente», os primeiros anos 
deste século foram vividos de 
forma pouco responsável, e os 
resultados que ninguém dese
java, mas muitos adivinhavam 
não tardaram em aparecer. 
Hoje, após os anos menos bem 
conseguidos deste setor e a 
perda de bastantes empresas do 
ramo, muitas delas de referência 
regional e nacional (desde os 

Entrevista

↑  Victor Coelho

Revista para Clientes dezembo 2015

Passarinho, Materiais de Construção, Lda. 
Sedeados  junto à Zona Industrial de Loulé 
desde Julho de 1985; com diferenciação  
do serviço prestado ao cliente no sector 
dos materiais de construção e decoração 
no mercado algarvio. 
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fabricantes aos comerciantes 
do setor, passando também 
por empresas de construção e 
pequenos profissionais) creio 
que estamos a viver o principio 
de uma nova época, onde todos 
se encontram mais preparados 
e conscientes para as contrarie
dades; ao mesmo tempo creio 
que todos nós estamos hoje 
muito mais focados no presente 
e futuro das organizações que 
gerimos e com isto acaba por ser 
realista, mas ao mesmo tempo 
cauteloso afirmar que o nosso 
setor tem recuperado lentamen
te para a estabilidade e com isso 
já se nota alguma retoma, algo 
tímida, mas sendo uma pessoa 
otimista por natureza, creio que 
desde o comum consumidor até 
ao maior investidor já entende
ram que devem manter os seus 
ativos imobiliários valorizados e 

o investimento no imobiliário é 
um investimento seguro e com 
bons retornos, pelo que será 
uma questão de tempo para 
os índices de confiança serem 
restaurados. A acrescer a isto o 
investimento público também já 
começa a ser uma realidade e o 
crescimento do nosso setor está 
também intimamente ligado ao 
reaparecimento deste tipo de 
investimento.

Quer indicar-nos alguns projetos de 
referência relevantes de que a Passarinho, 
Lda.  forneceu?

Ao longo de 30 anos de existên
cia no setor, como deve calcular, 
os projetos de referência são 
mais que muitos, e seria pouco 
ético enumerar uns sem enume
rar os outros, na realidade, para a 
empresa PASSARINHO todos os 
projetos são de referência pois 
cada caso é tratado com muita 

dedicação, paixão e acima de 
tudo respeito por quem nos dá 
preferência. Para nós merece
nos o mesmo respeito o cliente 
final que nos procura para um 
simples aconselhamento como 
o responsável pelo maior inves
timento privado jamais realizado 
no ALGARVE para a aquisição de 
avultadas quantidades de mate
riais. 

Só assim conseguimos manter 
um projeto de futuro com mo
tivação por parte de todos os 
elementos que compõe a nossa 
estrutura e o respeito de todos 
aqueles que dia após dia e ano 
após ano ao longo de 3 décadas 
nos continuam a privilegiar com 
a sua visita.  ←

Factos 

Passarinho, Materiais de Construção, Lda. 

Sediados em Loulé, no Sitio do Pinheiro, junto à 
Zona Industrial de Loulé desde Julho de 1985; 
são uma empresa de referência pela qualidade 
do serviço prestado ao cliente, no setor dos 
materiais de construção e  decoração, no Algarve.  

Nas suas instalações pode encontrar uma equi-
pa de trabalho motivada para o servir, a experi-
ência adquirida ao longo destes anos, transfe-
rindo a obrigação de oferecer aos seus clientes 
um serviço especializado, competente e perso-
nalizado. 

Para isso conta a grande oferta de produtos 
que possuem, em parceria com as mais concei-
tuadas fábricas de materiais de construção do 
País e de todo o Mundo, sempre com as últimas 
novidades do mercado dos materiais de cons-
trução.  

Para dar capacidade de resposta às exigências 
atuais, desde o final do ano de 2006, estão 
 também na Cidade de Olhão na E.N.125 – Urba-
nização Terraço Sul Loja A e B. (à saída de Olhão 
em direção a Tavira do lado esquerdo a 1km  
da rotunda de acesso à A22-Via do Infante), 
com o nome de Gresgarve, Materiais de cons-
trução, Lda.

↑  Vista parcial da exposição 

→  www.passarinho.pt
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Produtos & Soluções

Uma vez que as ligações à rede de água e elétrica estão 
já pré-instaladas, a aplicação da nova sanita AquaCle-
an Mera requer quase o mesmo esforço que a instala-
ção de uma sanita normal. Embora este aparelho pese 
mais de 30 kg, apenas um único canalizador poderá fa-
cilmente fixá-la aos varões roscados, para suporte de 
carga na parede. Isto é possível porque a sanita com 
sistema integrado de lavagem já está na altura de insta-
lação na embalagem e, por conseguinte, pode ser apli-
cada diretamente em frente da parede e aparafusada.

Estrutura de aço para o aparelho de cerâmica
Logo após a retirar da embalagem, chama imediata-
mente à atenção do canalizador a construção inovado-
ra da sanita. A sanita suspensa irá apoiar-se numa es-
trutura de suporte em aço, azul, com autoclismo, à qual 
estará ligada com firmeza. Não é a sanita supensa que 

Uma obra-prima em 
todos os aspetos
Fácil de instalar e de manutenção, a sanita com sistema 
integrado de lavagem Geberit AquaClean Mera

A sanita com sistema integrado de 
lavagem Geberit AquaClean Mera vem 
estabelecer novos padrões de con-
forto e estética. Foi confirmado pelos 
profissionais  logo que instalaram 
esta nova sanita, talvez, seja  apenas 
visível para si se olhar novamente –  
ou quando abrir a embalagem.

← Uma sanita com sistema inte-
grado de lavagem Geberit Aqua-
Clean pronta a aplicar: Como o 
aparelho está na altura de instala-
ção perfeita na embalagem, pode 
ser empurrado e aparafusado na 
parede – tudo isto com apenas 
uma pessoa.

Revista para Clientes dezembo 2015
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→

 Geberit AquaClean Mera, em resumo 

→  Solução completa, classe premium 

→  Aparelho de cerâmica sem rebordo com TurboFlush,  
o melhor em tecnologia

→  Sistema híbrido de água quente 

→  Tecnologia patenteada do jato de chuveiro WhirlSpray para 
uma revitalizante e suave pulverização

→  Em separado, o sistema de lavagem para senhoras 

→  Abertura e fecho automático da tampa da sanita

→  Ergonomia, assento da sanita aquecido, em duroplast

→  Luz de orientação, em cores discretas e individualmente  
programáveis

→  Extração de odores

→  Ligações ocultas

→  Disponível para entrega durante o Verão de 2016

é aparafusada na parede, mas a estrutura em aço – o 
que garante uma estática exemplar e ao mesmo tempo 
proporciona espaço para a tecnologia com sistema in-
tegrado de lavagem da sanita. O isolamento acústico já 
está colocado na estrutura desde a fábrica e simplifica 
ainda mais a instalação.

Uma vez fixada à parede, liga-se à rede de distribuição 
de água e ao cabo de alimentação elétrica, tudo o que 
falta é colocar e fixar as tampas laterais com um total 
de três parafusos, sendo a etapa final a fixação da tam-
pa superior no lugar.

Tal como acontece com todos as sanitas com sistema 
integrado de lavagem, a AquaClean Mera também tem 
uma separação integrada do sistema de água potável. 
Como esta cumpre integralmente os requisitos esta-

↑ O AquaClean Mera aplica-se em qualquer estrutu-
ra Geberit para sanitas (aqui apresentado com uma 
estrutura Duofix com autoclismo de interior e uma 
placa de descarga Sigma50).

↑ O AquaClean Mera parece eternamente ele-
gante em combinação com o módulo sanitário 
Monolith para sanitas. Esta solução é adequada 
tanto para novas construções como para as 
remodelações de casas de banho pequenas.

↑ O painel de design é uma solução perfeita 
para instalar uma AquaClean Mera numa estru-
trura com autoclismo de interior Geberit já 
existente, dado que todas as ligações perma-
necem ocultas.

document7558431251635598461.indd   9 17.11.2015   16:03:31
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Uma análise 
ao interior
A tecnologia de ponta é fascinante, 
sendo uma das razões porque cada 
condutor gosta de ver sempre o 
motor antes de comprar um carro 
novo – mesmo não tendo a menor 
ideia sobre a injeção de combustí-
vel e de motores.

A nova Geberit AquaClean Mera 
também é fornecida com tecnolo-
gia de ponta. Por isso, é mais do 
que tempo para retirarmos a tampa 
do aparelho cerâmico elegante  
e observar o seu interior. Porque  
a estrutura com autoclismo de  
interior Geberit, azul, e a sanita 
suspensa branca estão insepara-
velmente ligados um ao outro, 
ninguém vai começar a ver a sanita 
AquaClean Mera na vida real da 
forma como é descrita aqui, com 
uma visão clara de uma grande 
parte das inovações técnicas que 
só podem ser reveladas devido às 
possibilidades oferecidas pelo 
desenho gráfico de computador.

Produtos & Soluções

belecidos na norma EN 1717 e EN 13077, por isso, não é 
necessário instalar proteções adicionais para este fim.

Para os novos edifícios e remodelações
Devido a uma vasta gama de soluções de instalação, a 
sanita Geberit AquaClean Mera pode ser instalada nas 
mais diversas situações. Os sistemas de instalação 
Geberit (Duofix e Kombifix) e o módulo sanitário Mono-
lith para sanita são todos adequados, quando se trata 
de novos edifícios ou renovações completas. Como 
tudo o que antecede, estão já preparadas de fábrica as 
ligações à rede de distribuição de água e à rede elétri-
ca. Isto faz com que seja possível instalar a sanita 
AquaClean Mera de forma a assegurar que todas as li-
gações permaneçam ocultas.

Se uma sanita AquaClean Mera for posteriormente li-
gada a uma estrutura com autoclismo de interior Gebe-
rit já existente (fabricado a partir de 1988), o painel de 
design com dupla descarga representa a solução per-
feita, cobrindo elegantemente os tubos de ligação sem 
ter de furar os azulejos ou o revestimento da parede. 
Para além disto, pode ser instalada ao módulo sanitário 
Monolith – em vez de um autoclismo de exterior – sendo 
também adequado para renovações de casa de banho.

A Geberit disponibiliza também uma grande variedade 
de conjuntos de conversão para a instalação de uma 
sanita AquaClean Mera com autoclismos de interior 
Geberit já existentes. Mesmo que as ligações perma-
neçam visíveis, estes são concebidos de forma tão dis-
creta e sóbria que a aparência elegante da sanita Aqua-
Clean Mera permanece 100% intacta.

Cuidados e manutenção simples
A sanita com sistema integrado de lavagem AquaClean 
Mera é concebida  para que os cuidados necessários e 
a manutenção deste aparelho possam ser realizados 
pelo cliente diretamente. O bocal e o braço de pulveri-
zação podem ser facilmente retirados, o que simplifica 
a limpeza e a substituição (sendo este último uma ocor-
rência pouco frequente). Um programa de descalcifica-
ção remove os depósitos de todas as partes que con-
tenham água. O visor do controlo remoto do sistema 
integrado de lavagem indica quando a descalcificação 
é necessária. Um filtro cerâmico, com formato de favo 
de mel do sistema de extração de odor, pode também 
ser substituído pelo cliente, algo que deverá só ser efe-
tuado no mínimo após cinco anos.

Em caso de anomalia de funcionamento, uma ferra-
menta de diagnóstico ajudará o técnico a descobrir a 
causa. Se necessário a tecnologia modular e de fácil 
acesso pode ser substituída de forma orientada, ga-
rantindo assim que os clientes não têm que passar por 
períodos de inatividade prolongada. A Geberit garante 
a disponibilidade de peças de substituição para todos 
os componentes durante pelo menos dez anos.  ←

Revista para Clientes dezembo 2015
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2 Sistema de descalcificação

O comando remoto indica quando a descalcifi-
cação é necessária. O líquido de descalcificação 
pode ser adicionado através do depósito de 
manutenção e de fácil acesso. Todos os com-
ponentes que contêm água são descalcificados.

3 Separação do sistema integrado

Devido à separação do sistema integrado,  
a ligação à rede de água potável satisfaz  
plenamente as necessidades de água potável,  
definidas na norma EN 1717 e EN 13077.

5 Alavanca da tampa

A AquaClean Mera tem uma 
alavanca automática da 
tampa, a qual é ativada pelo 
sensor de proximidade. O 
que é que poderia ser mais 
confortável e higiénico?

9 Função de secador

Quando o processo do jato 
é completado, o braço es-
tende-se para secar. A fim 
de otimizar a secagem, 
que se alinha com a posição 
do braço de lavagem sele-
cionada pelo utilizador. 
Podem ser gravados cinco 
ajustes de temperaturas.  
A função de secador inteli-
gente tem em conta a sen-
sibilidade da pele, mudan-
do para aquecer enquanto 
a pele fica gradualmente 
seca e reduzindo a tempe-
ratura do ar.

4 Braço de pulverização

A posição, a temperatura da água e a intensida-
de do jato do pulverização podem ser definidos 
para cada um dos cinco níveis. Os perfis dos 
utilizadores individuais podem também ser gra-
vados no comando remoto. A tecnologia paten-
teada do jato WhirlSpray, com dois bocais,  
assegura uma limpeza completa com baixo 
consumo de água. Está integrado um bocal  
de jato separado para higiene de senhoras no 
braço de lavagem e protegido quando não  
estiver a ser usado.

7 Sensor de proximidade 

As funções como a luz de orientação, a alavanca 
automática da tampa, o aquecimento do  
assento da sanita e a de pré-aquecimento da 
água armazenada no depósito são acionadas 
por um sensor de proximidade.

1 Estrutura de suporte

A elevada qualidade do 
revestimento especial da 
sanita cerâmica repousa 
firmemente coladas na 
estrutura de suporte, em 
aço e azul. Uma placa de 
isolamento acústico já 
está anexada na estrutura 
desde a fábrica e não pre-
cisa ser aplicada separa-
damente, durante a insta-
lação.

8 Sistema híbrido de água quente 

A combinação do aquecedor do 
fluxo contínuo e do depósito de 
água quente é uma garantia de que 
está disponível em qualquer altura 
uma quantidade suficiente de 
água à temperatura do corpo.

6 Extração de odores

O sistema de extração de 
odores é iniciado auto-
maticamente. Os odores 
desagradáveis são extraí-
dos diretamente da sanita  
e purificados por um filtro 
cerâmico, em favo de mel, 
durável.

 1

 2

 3

 4 9

 5

 6

 7

 8

 8
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Ouvir a relva crescer
Experiência única na área da acústica de construção

No laboratório de tecnologia da construção e acústica,  
na sede, na Suíça, a Geberit trabalha sobre os fundamentos 
científicos e técnicos para assegurar que os ruídos  
sanitários que perturbam lenta mas seguramente o sono, 
tornar-se-ão uma coisa do passado.

Inovação & Sustentabilidade

↑  Oliver Wolff, Responsável de Física das Construções na Geberit, mede o ruído em desenvolvimento num tubo de queda de águas residuais,  
utilizando um vibrómetro digital.

Revista para Clientes dezembo 2015
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Quer seja num hotel, num apartamento ou no trabalho – 
cada vez há menos pessoas que estão dispostas a sim-
plesmente aceitar os ruídos sanitários como um facto 
inevitável da vida. E com razão. Afinal de contas, os 
sons que emanam de um tubo de drenagem ou quando 
se descarrega o autoclismo, por exemplo, podem ser 
substancialmente reduzidos, se se escolher e instalar 
profissionalmente os sistemas e aparelhos adequa-
dos. Os especialistas em acústica da Geberit estão 
convencidos de que o futuro pertencerá à acustica oti-
mizada dos produtos sanitários.

Abordar o problema por todos os lados
«Existem basicamente duas opções, quando se trata 
de otimizar as propriedades acústicas de uma instala-
ção sanitária, ou modifica-se a fonte do ruído ou reduz-
-se a transmissão do som. Fazemos ambas», diz Oliver 
Wolff, Responsável de Física das Construções na 

Geberit. Por exemplo, a empresa sistematicamente ga-
rante que produtos sanitários produzem níveis de ruído 
únicos e mínimos, desde a fase de desenvolvimento e 
posteriormente. Um bom exemplo neste sentido é a 
nova sanita com sistema integrado de lavagem Aqua-
Clean Mera. Aqui, a geometria interna da sanita, sem 
rebordo, foi projetada, de modo que a descarga para 
além de limpar completamente é feita praticamente 
também sem ruído.

Os sistemas de drenagem de águas residuais Geberit 
Silent-db20 e Silent-PP são outro bom exemplo da ab-
sorção de ruídos. Devidos aos seus acessórios hidrau-
licamente otimizados, há menos turbulência e, por con-
seguinte, menos ruído nos tubos e o material especial 
usado absorve as vibrações mecânicas e, por sua vez, 
também o ruído.

→

←  «Tudo bem, se gostar de ouvir 
as pessoas a fazer xixi!» Tais  
avaliações de um cliente poderão 
prejudicar o negócio de qualquer 
unidade hoteleira. Esta situação 
só pode ser resolvida com um bom 
isolamento acústico.

→  Samuel Pasteur, um especialis-
ta em acústica na Geberit, mede o 
som transmitido a partir de uma 
instalação embutida a um quarto 
vizinho, usando sensores de ace-
leração.
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Inovação & Sustentabilidade

No entanto, uma vez que é impossível eliminar total-
mente o ruído nas instalações sanitárias, a Geberit 
também atribui grande importância à redução das 
emissões sonoras. Com a tecnologia de instalação 
adequada podem ser dissociados a partir da estrutura 
de construção as redes de distribuição de água, as 
 redes de drenagem e os dispositivos de descarga, para 
que seja transmitido muito menos ruído sanitário ao 
edifício.

Conjuntos de testes em vários andares
As propriedades acústicas dos produtos sanitários e 
as várias tecnologias de instalação são colocados nos 
seus locais no laboratório, prédio próprio, de tecnolo-
gia e de acústica da empresa, na Suíça. Este laborató-
rio, que é único no setor sanitário, está localizado num 
edifício com quatro andares que é acusticamente dis-
sociado, na medida, do possível, da sua estrutura. De-
vido à tecnologia de medição especial, este laborató-
rio para além de ser usado para testes standard pode 

também ser usado para a realização de pesquisas 
científicas.

A formação e a propagação do ruído são influenciados 
por muitos fatores, razão pela qual os testes de acústi-
ca são sempre realizadas em condições que são tão 
realistas quanto possível. Um conjunto de testes po-
dem facilmente atravessar vários andares com pare-
des ligeiras totalmente equipadas com painéis de ges-
so cartonado ou tubos de drenagem de águas residuais 
de até dez metros de comprimento. Para calcular as 
emissões sonoras, os especialistas em acústica para 
além de usarem microfones muito sensíveis, usam 
também dezenas de sensores e até mesmo luz a laser.

Pensar de acordo com as necessidades
«Por vezes leva vários dias ou mesmo semanas para 
realizar um conjunto de testes – e outras vezes apenas 
algumas horas», explica Paul Bürgi, um especialista em 
acústica na Geberit. «Temos instalações básicas total-

↑  Paul Bürgi, um especialista em acústica na Geberit, inicia um procedimento de medição do som na instalação de testes 
da válvula. Os sons transmitidos são medidos numa outra divisão.

Revista para Clientes dezembo 2015
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mente preparadas para os testes standard, em particu-
lar, e que podem ser adaptadas de forma relativamente 
rápida para as necessidades específicas.»

Os clientes também têm ocasionalmente as suas pró-
prias ideias. Por exemplo, uma grande empresa imobili-
ária solicitou que os testes de acústica do tubo de dre-
nagem não podiam ser só realizados com água, mas 
também com substâncias sólidas, tipo fezes. Ao pen-
sarem de acordo com as necessidades, os especialis-
tas em acústica pediram uma grande quantidade de 
queijo macio, de baixo teor de gordura, no restaurante 
da empresa e começaram a trabalhar com base nessas 
medidas.

Até ao limite mais baixo
Uma das salas de ensaio no prédio do laboratório foi 
projetada para que as medições em torno do limite au-
dível – ou seja, 0 dB (A) – possam ser realizadas da parte 
de fora. «É tão tranquilo que poderia provavelmente 

ouvir a relva a crescer», explica Bürgi. «Mas é difícil de 
suportar por muito tempo porque é um sentimento 
muito estranho ouvir bater o seu próprio coração» Esta 
sala é predominantemente utilizada para medir e anali-
sar ruídos decorrentes de torneiras e sistemas de des-
carga e os dados transmitidos por tubos de distribui-
ção.

Os resultados dos testes de acústica conduzem a me-
lhorias em produtos existentes e no desenvolvimento 
completo de novas soluções. As áreas de tecnologia e 
engenharia de instalação do aplicativo também benefi-
ciam muito com o vasto know-how dos especialistas 
em acústica. «Existem inúmeros fenómenos acústicos 
no campo da tecnologia sanitária que ainda não são 
adequadamente compreendidos», explica Oliver Wolff. 
«No entanto, por causa dos nossos ensaios e verifica-
ções em curso, estamos continuamente a ganhar uma 
melhor visão sobre as inter-relações complexas por 
parte de transmissões acústicas.»  ←

Os procedimentos de medição 
acústica são mais visualmente es-
petaculares. Aqui, por exemplo,  
os microfones de alta sensibilida-
de estão a ser utilizados para  
determinar quais os sons que são 
transmitidos a partir de um tubo 
de metal para uma parede de  
betão. A própria fonte de ruído 
está localizada na instalação  
de testes da válvula (veja na página 
ao lado).
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Canalizadores responsáveis

Os apelos  
da montanha
Trabalho na Matterhorn
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A menor turbulência não faz tremer o piloto 
da Air Zermatt. Ele define suavemente os 
pés do helicóptero na plataforma e tanto o 
homem como o material chegaram em se-
gurança ao seu destino – a cabana Hörnli 
(Hornlihutte), a 3.260 metros acima do nível 
do mar. Atrás da cabana, a parede aterrori-
zante quase verticalmente para o céu a les-
te das torres da Matterhorn. Parece perto o 
suficiente para que se toque. O cume, por 
outro lado, está escondido atrás de nuvens 
finas, como é frequentemente o caso no 
início da manhã. David Kummer e Davy Bre-
gy já teriam sido capazes de se maravilhar 
com a «montanha das Montanhas» com to-
dos os climas e em todos os momentos, do 
dia e da noite. Como profissionais sanitá-
rios da empresa suíça Lauber IWISA, o seu 
trabalho era para se familiarizar com a 
questão da água até aqui acima.

Que começo!
Para Davy Bregy de 20 anos de idade, o tra-
balho na Matterhorn coincidiu com a con-
clusão do seu estágio – não é mau! Ele não 
podia estar mais de acordo: «Este trabalho 
será difícil de superar», diz ele com um sor-
riso. Juntamente com David Kummer, o re-
cém-qualificado «canalizador de monta-
nha» está agora em pé no terraço de 
madeira e vê o helicóptero recentemente 
descarregado a erguer-se no ar, uma vez 

Um grande número de 
indivíduos aventureiros fez 
já história na famosa  
Matterhorn. Os canaliza
dores David Kummer e 
Davy Bregy não são dife
rentes, mas eles não  
têm sequer que subir ao 
cume de 4.478 metros  
de altura da montanha. Em 
vez disso, a sua aventura 
ocorreu a mil metros mais 
abaixo.

→

← O diretor da cabana 
Kurt Lauber e os canaliza
dores Davy Bregy e David 
Kummer (da esquerda  
para a direita) fazem uma 
pausa. O cume Hörnli –  
o percurso clássico até o 
Matterhorn – começa  
logo atrás da nova cabana  
Hörnli.

→ Aterrou com segurança 
outra vez. Todos os mate
riais têm de ser trans
portados de helicóptero, o 
que exige uma perfeita 
coordenação entre as vá
rias especialidades.

A lenda da Matterhorn

Por um longo tempo, a Matterhorn foi considera
da inescalável. No entanto, quando o alpinista  
Inglês, Edward Whymper  atingiu o pico em 14 de 
julho 1865, como parte de uma subida, em que  
viu quatro membros da equipa de sete membros 
da corda, caírem e morrerem durante a descida, 
ele não perdeu o fascínio por esta montanha. Pelo 
contrário, as circunstâncias do misterioso aci
dente são parte da lenda da Matterhorn até hoje. 
Após alguns anos, já tentaram a subida 3.000  
alpinistas. «Como todas as montanhas famosas,  
a Matterhorn também é subestimada», explica  
o diretor da cabana Kurt Lauber. «E ainda é e con
tinuará a ser uma das mais difíceis, das quatro  
mil nos Alpes.» As campanhas de sensibilização 
têm ajudado a reduzir significativamente o núme
ro de mortes. Kurt Lauber aponta para o novo  
edifício da cabana Hörnli com sendo também uma 
resposta ao uso excessivo da Matterhorn:  
«Reduzimos o número de quartos e proibimos  
o campismo na área circundante, a fim de me
lhorar a higiene e reduzir o consumo de água.» 
Com uma gama de produtos, a Geberit está a  
ajudar a garantir que o montanhismo ecológico 
sobre a Matterhorn receba uma grande chico
tada. 
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antes que ruge quase de cabeça para o vale 
numa manobra audaciosa. Ambos não po-
dem deixar de rir com a facilidade com que 
o piloto vai sobre esse trabalho perigoso. 
Os dois já têm visto pessoalmente, do que 
estes acrobatas aéreos são feitos. «Há um 
tempo que levou várias tentativas para 
pousar», lembra David Kummer. «As raja-
das eram simplesmente demasiado fortes, 
e que foram atirados para longe do local de 
aterrar várias vezes.» E o piloto? Ele entre-
gou todos de forma segura, sem sequer 
pestanejar. Isto foi num dia no verão de 
2014, de volta, quando a obra estava em 
plena construção.

Passou-se um ano desde que chegou mais 
um verão à montanha e a temporada de 
pico para os alpinistas está ao virar da es-
quina. O ponto da rota mais popular da par-
tida para a escalada alpina, em breve estará 
lotado com fãs da Matterhorn de todo o 
mundo. No entanto, antes de partirem para 
fazer um assalto à cabana e, em seguida, ao 
cume, há ainda muito trabalho por concluir.

Um deserto de rocha, gelo e neve
O helicóptero além das provisões, equipa-
mentos de pintura e o fotógrafo de uma 
 revista de arquitetura, voou também com 
Pascal Zenhäusern. Ele é o gestor de proje-
tos da Lauber IWISA e um homem perseve-
rante de montanha, assim como os seus 
dois colegas, com quem ele quer falar 
 sobre as peças finais do trabalho. Os três 
homens sobem ao longo de várias escadas 
de proteção e avançam para a sala na parte 
nova da cabana. Enormes janelas revelam 
uma visão clara do sul e do leste, onde al-
guns dos mais altos picos alpinos – incluin-
do o Dufourspitze e o Monte Rosa Massif – 
adornam o horizonte. O planeamento para 
o projeto de prestígio «Nova cabana Hörn-
li» começou em 2010, com o trabalho de 
demolição do antigo edifício (cuja funda-
ção agora serve como pista de helicóptero) 
a partir de 2013. No entanto, no inicio, nin-
guém tinha a menor ideia de como se pode-
ria resolver a questão da rede de água.

O homem na mesa ao lado com um corpo 
esguio e rosto marcado pelo tempo poderia 

dizer-lhe uma coisa ou duas sobre a questão 
da água. Seria justo dizer que Kurt Lauber é 
uma lenda aqui na Matterhorn, tendo sido 
um guia de montanha e salvador durante  
30 anos e agora ao entrar na sua 21a tempo-
rada como diretor da cabana. Uma coisa é 
certa – «Guardião do Matterhorn» ele vai ser 
um dos muitos especiais porque «Estamos a 
começar um novo capítulo», diz ele. «Até ao 
momento, os nossos verões têm sido como 
os dos tuaregues do deserto. A constante 
preocupação quanto ao facto se a água vai 
durar ou não, acompanhou-nos o tempo 
todo. «Difícil de entender, considerando que 
a água está a correr pelo vale lá em baixo, 
mas esta água está infelizmente, fora do  
alcance para aqueles que estão sentados 
aqui nesta grande altura.»

Eureca!
A equipa de três homens de Lauber IWISA 
inicia a sua tarefa. A sua curta caminhada 
leva-os ao longo de um campo íngreme de 
pedregulhos, por baixo da cabana e próxi-
mo da saliência. Ao chegarem ao seu desti-
no, Pascal Zenhäusern aponta para um pe-

Canalizadores responsáveis

Pouco antes de ser colocado a 
funcionar: o Gestor do Projeto 
Pascal Zenhäusern da empresa 
Lauber IWISA (no meio) discute as 
etapas finais com os canalizado
res. Agora a água do gelo derretido 
é recolhida e bombeada até a ca
bana através de um tubo suspenso 
de 250 metros de comprimento.

Revista para Clientes dezembo 2015

document870041908636253444.indd   18 17.11.2015   16:03:18



19

queno ponto abaixo de um campo de 
neve  – é a tampa de um reservatório de 
água. «Percebemos que às vezes o reser-
vatório natural de derreter o gelo «meltwa-
ter» reúne-se aqui numa depressão. Este 
era o nosso momento eureca». Os cálculos 
necessários foram feitos rapidamente e 
puseram-se a afundar um depósito de água 
de 180 metros cúbicos, no terreno rocho-
so, ao lado do reservatório natural. A partir 
daqui, a água é bombeada para a elevada 
cabana a 230 metros acima. Os tubos de 
distribuição de água são suspensos por um 
tipo de estrutura Golden Gate Bridge alpi-
no. É a primeira para recolher a água aqui a 
sudeste da cabana Hörnli. Desde a cons-
trução da primeira cabana Hörnli em 1880, 
a água sempre foi retirada de um reservató-
rio da cabana – um reservatório decente 
que teve, no entanto, os seus senões: «Até 
aqui, nós por vezes também temos perío-
dos de frio no verão», explica Pascal Ze-
nhäusern. «Se tudo fosse para congelar 
durante esse período, a luz do sol na face 
norte do Matterhorn deixaria de ser sufi-
ciente para derreter o gelo a partir de Agos-

to e a fonte mais importante ficaria seca.» 
Não é assim no leste.

De repente um estrondo sinistro ecoa das 
escarpas e soa lá fora. Nalgum local, uma 
avalanche de neve e gelo está caminhando 
para o vale; ouve-se muito antes dos seus 
olhos poderem avistá-la como uma peque-
na nuvem branca contra o vasto pano de 
fundo vertical. «Quando se retomou o tra-
balho este ano, tivemos antes de tudo que 
passar três dias a consertar o tubo de dis-
tribuição de água», explica David Kummer 
no caminho de volta para a cabana. «Uma 
avalanche durante o inverno tinha rasgado 
o tubo de alimentação da sua manga.» Isto 
significava que se tinha de desempacotar 
os seus crampons e passar  algum tempo a 
fazer a reparação dos danos. Ao trabalhar  
num estaleiro de obras nas montanhas sig-
nifica que se tem que estar bem preparado 
para o inesperado.

«Nave estrelar Hörnli»
Porque pode-se sentir quase tão isolado na 
cabana Hörnli, como numa nave espacial, 

as missões fora do tanque de água eram 
como caminhadas espaciais para David 
Kummer e Davy Bregy. Eles passaram dois 
verões inteiros sobre provavelmente o lo-
cal de construção mais espetacular e isola-
do, voando na segunda-feira e regressan-
do na sexta-feira. Este é um longo tempo, 
especialmente quando se tem 20 anos (ou 
25, como David Kummer). «Tem que se sa-
crificar muito», ele confirma, «mas o desa-
fio – a situação especial que se espera aqui 
em cima – compensa. Além da localização, 
a tecnologia e a organização foram tam-
bém um grande desafio. «Um exemplo? 
«Quando encomendámos os materiais, ti-
vemos que pensar muito cuidadosamente 
sobre exatamente o que precisávamos e 
quando», explica David Kummer. «Se co-
meçar um trabalho e, logo de seguida, per-
ceber que lhe está a faltar algo, tem um pro-
blema -. Nomeadamente enormes custos 
adicionais» Apesar da Air Zermatt com 
seus «pilotos Top Gun» ser um dos patroci-
nadores do projeto, bem como a Geberit 
Suíça, os voos adicionais não foram orça-
mentados. ←

← A fundação (à direita) é tudo o 
que resta da antiga cabana de 
montanha. A nova secção do edifi
cio (à esquerda) complementa a 
histórica cabana de montanha 
«Belvedere», que remonta a 1911.

→ Um aspeto do interior de uma 
divisão de serviço: Os tanques  
gigantes para água cinzenta são a 
prova de que cada gota de água  
é valiosa aqui.

A nova cabana Hörnli

Inaugurada: 14 de julho de 2015

Abertura: julho a setembro

Capacidade: 130 quartos (anteriormente 170), 152 
lugares no restaurante (anteriormente 90)

Projeto: Arnold Perren Zurniwen GmbH, Architektur 
e Design, Zermatt

Sistemas técnicos do edifício: Lauber IWISA AG,  
Naters

Produtos Geberit:

→  Estruturas Geberit Duofix para lavatórios,  
duches, urinóis e sanitas

→  Placas de descarga

→   Sistemas de drenagem Geberit PE e Silentdb20

→  Diversos acessórios de drenagem

→ www.hoernlihuette.ch
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Nos bastidores

Deixar as imagens 
contar a história
Manuais de instalação – etapa a etapa

Um jovem canalizador ganha o contrato para instalar os novos separadores  
de urinóis Geberit num edificio da escola. Apesar de nunca os ter instalado 
anteriormente, ele não vai deixar de dormir por causa disto. Afinal, ele é 
suficientemente experiente para saber que pode contar com o manual de 
instalação Geberit para apoiá-lo através das várias etapas de instalação.

Cada produto Geberit é fornecido com um 
manual de instalação. À medida que os pro-
dutos são utilizados em inúmeros países, 
os manuais de instalação correspondentes 
têm de ser compreendidas em todo o mun-
do. Para assegurar que este é o caso, estes 
não contêm qualquer palavra. Em vez disso, 
os autores técnicos da Geberit concen-
tram-se em descrever na íntegra e de for-
ma clara todas as etapas de instalação, 
através de ilustrações e desenhos.

Segurança em primeiro lugar
«O nosso trabalho muitas vezes começa 
meses antes de estar disponível o primeiro 
protótipo de um produto», explica Werner 
Trefzer, Chefe de Comunicações do produ-
to na Geberit. «Os nossos autores técnicos 
esclarecem, por exemplo, quais os regula-
mentos de segurança, normas e diretivas 
que têm de ser respeitados quando se ins-
tala um determinado produto. Afinal de 
contas, tem prioridade a garantia de que 
não há riscos para a saúde ou propriedade 
ou que possam surgir a qualquer momento 
ao instalar corretamente os produtos 
Geberit.»

O processo correto de instalação 
O exame prático de como instalar os protó-
tipos começa logo que os primeiros protó-
tipos estejam disponíveis. Este é essen-
cialmente da responsabilidade dos 
engenheiros de aplicação da Geberit, os 
quais são canalizadores muito qualifica-
dos. Portanto, não é surpresa que os auto-
res técnicos e os engenheiros de aplicação 
trabalhem conjuntamente, quando está a 
ser desenvolvido um manual de instalação. 

O processo é praticamente como se segue: 
Enquanto um engenheiro de aplicação tes-
ta a instalação de um produto em várias si-
tuações, um autor técnico documenta o 
processo de instalação de A a Z por meio 
de fotos e notas, enquanto, ao mesmo tem-

po asseguram que foram atendidos duran-
te a instalação todas as normas necessá-
rias de segurança e diretrizes.

Assim que os engenheiros de aplicações e 
os autores concordam que eles terão que 

↑ Os canalizadores não têm alternativa a não ser em primeiro lugar, observar com atenção o manual 
de instalação, antes de iniciarem os trabalhos de instalação, em particular com os novos produtos.

Revista para Clientes dezembo 2015
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A linguagem visual  
é compreendida  
em todo o mundo

↑  Manuais de instalação têm que ser precisos, até ao ínfimo detalhe.

encontrar o processo de instalação «corre-
ta» em todos os aspetos, o autor cria um 
programa para o manual de instalação. Isto 
requer dividir todo o processo de instala-
ção em várias etapas, enquanto que se 
adere à regra de ouro de que há mais de dez 
etapas individuais para cada tarefa. Os es-
pecialistas em computação gráfica usam 
esse programa acabado como um modelo 
para criar as várias ilustrações. Eles fazem 
uma imagem para cada etapa e também de-
cidem quais as informações que devem ser 
mostradas com maior detalhe.

O princípio de controlo
Logo que está disponível um primeiro ras-
cunho completo do manual de instalação, 
um canalizador externo é convidado a ins-
talar o novo produto como parte de um tes-
te prático interno da Geberit. Como regra 
geral o canalizador obtem um protótipo do 
produto e do projeto do manual de instala-
ção. Este ensaio geralmente conduz a di-
versas alterações no manual de instalação 
e às vezes até ao próprio produto.

Uma segunda avaliação – desta vez com um 
manual de instalação revisto e que na maior 
parte acaba por ser o produto final – é en-
tão realizada nas instalações dos clientes. 
São convidados canalizadores externos 
mais uma vez, sendo realizada uma avalia-
ção precisa, relativamente ao facto de se 
ver se todos os aspetos do manual de ins-
talação estão completos e se são compre-
ensivéis. Como após a avaliação inicial, se 
necessário, são feitas as alterações e adi-
ções, mais uma vez.

Parte integrante de um produto
A verificação interna final garante que to-
dos os aspetos do manual de instalação 
cumprem todos os elevados requisitos da 
Geberit. «Um manual de instalação deve 
habilitar o canalizador para realizar corre-
tamente o seu trabalho em qualquer que 
seja a situação. A este respeito, é uma parte 
integrante do produto», diz Werner Trefzer. 
Mesmo os canalizadores experientes con-
cordariam com esta afirmação.  ←
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M2.senos, Lda
Ricardo e Sofia (Senos) Arquitetos

A praia da Costa Nova  
tem grande influência na 
nossa vida!

Qual é o seu hobby favorito? Está disposto a partilhar 
com os nossos leitores esse hobby?  
M2.senos – Quando não estamos nos escritório, 
passamos grande parte do nosso tempo na praia 
da Costa Nova, o que tem grande influência na 
nossa vida pessoal. É natural que os nossos 
hobbies estejam relacionados com o mar e a ria. O 
surf e a praia estão sempre presentes, mesmo no 
inverno, quando o céu é mais cinzento, o mar mais 
branco e o vento mais agreste. Depois ... existem 
palheiros, construções tradicionais em madeira, 
coloridos ou não, que marcam visualmente o nosso 
dia-a-dia. São temas que, direta ou indiretamente, 
constroem as nossas memórias, as nossas 
referências visuais. 

Quer dar-nos a sua opinião sobre a Geberit?  
M2.senos – Pensamos que a palavra que melhor 
define a Geberit é «confiança». Sabemos que, 
quando utilizamos produtos Geberit nas nossas 
obras prestamos um melhor serviço aos nossos 
clientes. Garantia de durabilidade e eficiência, com 
design atrativo e inovação tecnológica, que 
promove experiências sensoriais de qualidade na 
utilização de instalações sanitárias. As prescrições 
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→  Dia de trabalho no 
atelier M2.senos
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Factos 

M2.senos

O atelier de arquitetura M2.senos, formado pelos irmãos 
Ricardoe Sofia,desenvolve,desde2007,estudose 
projetos de arquitetura, urbanismo, reabilitação, design  
einvestigação. 

«Conhecer o passado para projetar o futuro» é o principio 
fundamental,numequilíbrioentreaimaginação/inovaçãoe
a realidade, tentando sempre encontrar as soluções mais 
criativaseassertivas.

Atravésdacolaboraçãocomumavastaequipadisciplinar,
considera-se todas as fases de projeto, desde a conceção  
à execução, assegurando o melhor acompanhamento de 
 todas as especialidades necessárias à otimização do proje-
to global. Dá-se especial atenção ao acompanhamento  
de obra num trabalho muito próximo com o cliente e o 
 construtor.

→  www.m2senos.wix.com/m2senos

nos nossos cadernos de encargos apresentam 
praticamente 99% de materiais portugueses, 
porque julgamos que têm uma excelente relação 
qualidade preço. Portugal, como se costuma dizer 
«faz bem», dessa forma não existem muitas razões 
para contrariar esse facto. Nos restantes 1%,  
marca Geberit tem a sua presença. A informação e 
sensibilidade que transmitimos aos nossos clientes 
é crucial.  Tratando-se de componentes tão 
específicos, não há muito que inventar face ao leque 
de opções disponíveis no mercado …

Conhecedor do setor da Construção que perspetivas 
traça para a sua evolução no futuro próximo?  
M2.senos – Os últimos anos da crise têm acentuado 
as desigualdades sociais e inibido claramente a 
construção. Mesmo o aparentemente crescimento 
do mercado de recuperação, não significa forçosa-
mente mais trabalho de arquitetura. Os constrangi-
mentos económicos e a pressão do setor imobiliário 
traz certamente precipitações, facilitismos. Este 
parece não ser um cenário animador.  E de facto,  
não o é. Mas também temos 2 prémios Pritzker. A 
Arquitetura Portuguesa tem uma identidade 
própria, prestigiada e reconhecida internacional-

→

↑  Mais um projeto …
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mente. Como no futebol ou nas ciências, somos dos 
melhores do mundo. E isto tem que valer alguma 
coisa. A expectativa é que as oportunidades que 
surjam, sejam oportunidades do «bem». De gente 
que sabe o que quer fazer, e que o quer fazer bem. 
Num ponto de vista otimista, ainda que o trabalho se 
reduza significativamente, espera-se que paulatina-
mente a sua qualidade aumente. O desafio consiste 
em encontrar um equilíbrio que viabilize a capacida-
de de manutenção dos ateliers de arquitetura, 
mesmo que noutros formatos, menores estruturas 
por exemplo.
Cabe-nos também, enquanto arquitetos, a tarefa 
de sermos capazes de responder às expectativas 
dos clientes. Acreditamos que podemos fazer a 
diferença, pela sua compreensão e não pela rutura. 
Isto não significa que não se procure a inovação, a 
diferença, a qualidade, a excecionaldiade. Mas essa 
procura passa pela interpretação das motivações 
dos próprios clientes. Nesse sentido pensamos 
ter muito a aprender com história da Arquitetura, 
e claro que muito particularmente a história da 
arquitetura portuguesa. A Escola do Porto, claro. 
Mas também a de Lisboa. E a arquitetura que se 
espalha pelo país, frequentemente anónima, de ca-

ráter modernista dos anos 50/60. Achamos este um 
período excecional, que evidência o empenho de 
quem desenhou e de quem executou. É uma arquite-
tura cheia de detalhes, numa altura em que a mão 
de obra o permitia, preocupada com o bem estar e 
qualidade estética dos materiais, que não renega a 
arquitetura popular. 
Acreditamos muito na arquitetura  vernacular, en-
quanto modelos testados que resistiram à história. 
Por isso consideramo-nos sempre aprendizes. 
Refugiamo-nos também em outros arquitetos que 
tiveram esta procura, como o Fernando Távora ou 
Hestnes Ferreira. Mas também para os modelos 
absolu tamente contemporâneos e internacionais, 
em especial para a arquitetura holandesa e japone-
sa, como os casos dos MVRDV ou SANAA. Pensa-
mos que tal como a arquitetura portuguesa, estas 
também são arquiteturas que criaram uma lingua-
gem própria baseadas nas suas tradições.
Temos atualmente em Portugal imensos colegas, 
uns mais velhos, mas também mais novos, que fa-
zem um trabalho com imensa qualidade, e que todos 
os dias são também uma inspiração.  Por isso julga-
mos ser possível recuperar o prestigio da profissão 
(nem sempre bem tratada), explicando a todos, que 

Entrevista

Revista para Clientes dezembo 2015

↑  CasaS.Salvadorexterior
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recorrer a um arquiteto não é um capricho das clas-
ses mais ricas, mas uma absoluta necessidade para 
o aumento das qualidades espaciais absolutamente 
fundamental para todos, enquanto indivíduos, en-
quanto cidadãos, afinal, a comunidade.

Quer indicar-nos algumas obras de referência com 
produtos Geberit instalados? 
M2.senos – Na verdade, poderíamos indicar algu-
mas das obras onde consta a instalação dos produ-
tos Geberit. Por exemplo a casa S. Salvador (nosso 
atelier), a JR ou PM. Estes exemplos remetem todos 
para o investimento privado. Julgamos que, muito 
em breve, o nosso primeiro trabalho de caráter 
público vai ser uma realidade. Com os seus modes-
tos 100.00m2, pode configurar a oportunidade para 
testar a Geberit, já que se trata de um equipamento 
de apoio e instalações sanitárias públicas de um 
cemitério municipal. Ficámos sensibilizados com 
a recetividade e preocupação do promotor ( junta 
de freguesia de Ílhavo) em apontar a boa qualidade 
de construção como requisito principal. Dotar o 
edifício de bons equipamentos, duráveis, eficientes 
são uma prioridade adquirida por todas as partes 
intervenientes.  ←

↑  RicardoeSofiajuntoaumpalheironaCostaNova,comgrande 
influêncianasuaarquitetura

←  CasaS.Salvadorinterior
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Projeto de referência

A casa na  
árvore
Um sonho de infância – para  
todos os adultos

Um lugar para ler, pintar, dormir ou meditar, 
um refúgio para os hóspedes, um lugar pri-
vado para noites românticas – as possibili-
dades disponibilizadas por uma casa na 
árvore são limitadas apenas pela imagina-
ção. Um espaço no alto entre os galhos e as 
folhas de uma árvore oferece uma sensa-
ção de calor, de segurança e é perfeito para 
deixar para trás a pressão e as tensões do 
dia-a-dia.

Espaço limitado
A empresa italiana do norte Sullalbero é es-
pecializada no planeamento e construção 
de casas nas árvores. O seu portfólio vai 
desde simples terraços na árvore, a ateliers 
brilhantes e até suites exclusivas nas  árvo-
res sobre os terrenos de um hotel.

↑ Esta poderosa árvore de uma grande propriedade é perfeita em todos os aspetos para uma casa na árvore.

Quem é que não quer uma casa na árvore? Estas garantem  
intermináveis aventuras e diversões. No entanto, a ideia de 
uma fuga numa área verde também fascina os adultos.

Revista para Clientes dezembo 2015
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A ideia de equipar casas nas árvores que 
têm instalações sanitárias com a sanita 
com sistema integrado de lavagem Aqua-
Clean Sela nasceu de uma colaboração 
com a Geberit. A dimensão média destas 
casas é de 14 m². Por conseguinte, a casa 
de banho tem de ser compacta e contém 
geralmente, apenas uma sanita, um duche 
e um lavatório. Como a Geberit AquaClean 
Sela combina as funções de sanita com sis-
tema integrado de lavagem num único apa-
relho, oferece uma grande vantagem em 
termos de conforto, sem a necessidade de 
espaço adicional para o bidé.

Os materiais naturais
Porque os clientes que compram as casas 
nas árvores procuram o melhor, apesar do 

espaço limitado, a Sullalbero toma muito 
atenção a cada detalhe. «As casas de árvo-
re não são primitivamente concebidas 
como cabanas com interiores espartanos. 
Na maioria dos casos, elas são exatamente 
o oposto», explica Davide Torreggiani, o 
proprietário da Sullalbero. «As nossas ca-
sas nas árvores são projetadas e planea-
das com materiais naturais, em conformi-
dade com os princípios da construção 
verde. Para a iluminação, usamos principal-
mente sistemas LED de baixa tensão. No 
pedido, o sistema elétrico pode também 
dispor de um sistema de automação resi-
dencial controlado por comando remoto. 
Isto pode ser uma função muito útil, parti-
cularmente na indústria hoteleira».

Todas as casas na árvore da Sullalbero são 
feitas sob medida. Elas são pré-preparadas 
e montadas na fábrica, tanto quanto possí-
vel, de modo a que o processo de instalá-
-las cuidadosamente na sua posição final 
na árvore não seja muito demorado. Quan-
to menos afetar a árvore, quando este tra-
balho é realizado, mais cedo pode ser al-
cançada uma harmonia entre a natureza e o 
edifício.  ←

← Sempre que possível,  
as casas de árvore da Sullalbero 
são completamente montadas  
na fábrica.

→ Mini em tamanho, 
poderosa em confor-
to: Esta pequena casa 
de banho é um oásis 
de conforto, devido a 
produtos sanitários 
elegantes, como o 
sistema com drena-
gem à parede para o 
duche.

→  www.sullalbero.it
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O teste da  
AquaClean
Após estarem montados todos os 
componentes de uma solução Geberit 
AquaClean Mera Comfort, a sanita 
com sistema integrado de lavagem é 
submetida a um abrangente teste  
de funcionamento, controlado por 
computador e desenvolvido por 
engenheiros da Geberit no laborató-
rio de testes. Apenas as sanitas  
com sistema integrado de lavagem 
que passarem por todos os testes, 
sem erros, serão embaladas e despa-
chadas.
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