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Novidades Agenda

Junho 

11.

Dispositivos e aparelhos sanitá-
rios (plásticos) 
Curso de Certificação de instaladores, 
parceria ANQIP / Geberit, na sede em Lis-
boa (09:00–13:00).

11.

Geberit Pluvia
Curso de Certificação de instaladores, 
parceria ANQIP / Geberit, na sede em Lis-
boa (14:30–18:30).

18.

Válvulas de admissão de ar 
(Bon-Air), Geberit Sovent e 
outros sistemas não convencio-
nais
Curso de Certificação de instaladores, 
parceria ANQIP / Geberit, na sede em Lis-
boa (14:30–18:30).

Julho

08.

Paredes técnicas estruturadas
Curso de Certificação de instaladores, 
parceria ANQIP / Geberit, na sede em Lis-
boa (16:00–20:00).

1

1º Curso de Certificação de Instaladores 
/Canalizadores
A ANQIP, em parceria com os seus Associa-
dos, nomeadamente a Geberit, realiza des-
de Maio a Julho um curso de certificação 
de instaladores, com vários módulos.

→  www.anqip.com

2 

Terças-Técnicas Ordem dos Arquitectos
A Ordem dos Arquitectos e a Geberit reali-
zou nos dias 23 e 24 de Maio, em Lisboa e 
Porto, respectivamente, duas sessões de 
informação que tiveram como principal te-
mática os inovadores sistemas sanitários 
da Geberit.

→  http://arquitectos.pt

3

A sala de exposição na sede da Geberit 
Tecnologia Sanitária, S.A. acaba de ser 
renovada
Destinada à renovação dos diversos siste-
mas Geberit comercializados em Portugal 
constitui, pelas suas componentes técni-
cas, um espaço complementar das exposi-
ções dos nossos clientes.
Este ambiente, agora renovado, irá permitir 
a formação teórica e prática em sistemas 
de renovação de casas de banho em que 
sejam valorizados os critérios de rapidez 
de instalação, modernidade de design e fa-
cilidade de renovações futuras.

Os diversos grupos de profissionais e con-
sumidores irão confirmar “in loco” a utilida-
de de novo espaço e do Know-how integra-
do nos sistemas Geberit.

→  www.geberit.pt

1 2

3

Editorial

Caros leitores,

As minhas primeiras palavras vão para 
os clientes Geberit destinatários desta 
publicação, os quais saúdo com cordiali-
dade. Sem o vosso interesse a Geberit 
não teria atingindo a posição de 
destaque que hoje, em dia, detém no 
sector da tecnologia sanitária. Esta 
posição é a vossa posição.

Desde a sua fundação, no longínquo ano de 1874 que a Geberit tem tido uma 
re lação clara com o mercado – cooperação técnica e económica com projectis-
tas, instaladores, empreiteiros e investidores e cooperação comercial com 
distribuidores. O sucesso da Geberit é sustentado neste pilar – daí a justeza do 
lançamento desta publicação, de homenagem e reconhecimento aos nossos 
clientes. Nela iremos dar informações diversas da Geberit, dos seus produtos, 
das suas iniciativas, de alguns projectos de referência e da forma como os 
nossos clientes nos vêem. As vossas opiniões e sugestões são a alavanca da 
inovação e da introdução anual de novos produtos que vão de encontro às 
exigências nos domínios da estética, economia de água e qualidade de vida em 
geral. Com Kow-How, durabilidade, cooperação e inovação a Geberit coloca-se 
numa posição de líder em tecnologia sanitária.

A Economia Portuguesa e, em particular, o sector da construção atravessam 
uma fase de declínio. E, perante este cenário duas estratégias estão em curso, 
uma alicerçada na inovação, na qualidade, outra baseada na aposta do mais 
barato e na cópia. A Geberit, desde inicio, que optou pela primeira estratégia. 
Podemos afirmar que em período de crise, as empresas crescem mais e me-
lhor. Isto também é verdade para a Geberit. Enquanto muitos dos nossos 
concorrentes são forçados a reestruturarem-se, nós estamos concentrados 
nos mercados, nos nossos grupos-alvo e completarmos o nosso programa  
de investimento. Como inicialmente expressei, esta primeira edição é dedica-
da a todos os nossos clientes, a quem desejamos os melhores sucessos. Nós 
temos orgulho em cooperar convosco.

Saudações cordiais

Dr. José Seabra, Director Geral
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O odor da sanita é um pro-
blema na casa de banho que 
finalmente tem uma solução 
satisfatória: Geberit Duo-
Fresh. Com o DuoFresh, os 
odores são extraídos e 
neutralizados directamente 
na sanita. E, tal como é de 
esperar com a Geberit, tudo 
foi pensado minuciosamen-
te até ao último detalhe.

Com a actual tendência de tornar a casa de 
banho mais confortável e habitável, os pro-
jectistas e instaladores são cada vez mais 

consultores em matéria de higiene e bem-
estar. São também frequentemente ques-
tionados sobre a forma mais eficaz para 
eliminar odores desagradáveis em toda a 
casa de banho. Com Geberit DuoFresh, têm 
agora uma excelente resposta para os seus 
clientes. 

Produtos conhecidos tornam a instala-
ção mais fácil 
A instalação do Geberit DuoFresh requer 
uma estrutura para sanita suspensa com 
tubo de ligação para extracção de odores, 
bem como uma unidade de extracção com 
filtro e com a placa de comando de descar-
ga Sigma40. Para a estrutura para sanita 
suspensa, a Geberit disponibiliza os siste-
mas muito testados e ensaiados Geberit 
Duofix e GIS. Isto significa que, para além 

de uma ligação à rede eléctrica, não são ne-
cessárias outras medidas adicionais de 
construção. As estruturas para sanitas 
suspensas com extracção de odores Ge-
berit DuoFresh são compatíveis com a 
maioria das sanitas existentes no mercado. 

O processo de instalação é muito seme-
lhante ao Geberit Duofix ou Geberit GIS es-
truturas para sanitas suspensas. Como os 
instaladores estão familiarizados com estes 
sistemas a aplicação é fácil e rápida. Além 
disso, como o filtro de carvão activo está lo-
calizado no interior da placa de comando de 
descarga torna-se fa´cil asua substituição, 
sempre que necessária – mesmo para quem 
pouco conhecimento técnico. 

20 Vezes mais eficiente em termos 
energéticos do que abrir uma janela
A função de extracção de odores é activa-
da ao pressionar o botão na placa de co-
mando de descarga Sigma40 e desliga-se 
automaticamente decorridos 10 minutos 
do inicio da sua activação. 

O Geberit DuoFresh para além de ser fácil 
de instalar e funcionar, é também amigo do 
ambiente: uma família com quatro pessoas 
que abra a janela da casa de banho, durante 
10 minutos quatro vezes por dia desperdi-
ça anualmente cerca de 44 kWh de energia, 
pressupondo que a janela não esteja aber-
ta durante todo o dia. Com Geberit Duo-
Fresh, a necessidade de ter a janela aberta 
pertence ao passado. A mesma família 
consumiria 2 kWh de energia com a unida-
de de extracção de odores Geberit – cerca 
de 20 vezes menos que a tradicional venti-
lação da casa de banho.  ←

← Extracção de odores integrada

Geberit DuoFresh funciona através de um pro-
cesso extremamente simples: o ar é ex traído 
directamente da sanita através do tubo de des-
carga, purificado através de filtro de carvão ac-
tivo e expelido para a casa de banho através de 
aberturas laterais da placa de descarga. Ao uti-
lizar esta tecnologia, Geberit DuoFresh funcio-
na independentemente da ventilação da casa 
de banho. Desta forma, poupa-se muita energia, 
especialmente nas estações mais frias.

← Fácil substituição do filtro de 
carbono

O aro de fixação da placa de co-
mando de descarga Sigma40 per-
mite um fácil acesso ao filtro de 
carbono activo, bem como ao dis-
positivo desinfectante de WC. O 
filtro de carbono activo deve ser 
substituído de 6 a 24 meses, de-
pendendo da área da casa de ba-
nho. Os filtros usados podem ser 
colocados no lixo doméstico, dado 
que não detêm efeitos nocivos ao 
meio ambiente. 

Produtos & Soluções

Produtos conhecidos tornam  
a instalação mais fácil 

1  Instalar a estrutura para a 
sanita suspensa: Efectuar a 
instalação tal como é habitual 
instalar as estruturas Geberit 
Duofix ou GIS para sanita sus-
pensa. Ligar à rede de esgotos e 
à rede de distribuição de água. 
Certifique-se de que a estrutura 
para sanita suspensa está 
também ligada à rede eléctrica. 

2  Coloque os azulejos: depois da 
instalação a parede foi acabada e 
revestida com azulejos, a placa de 
comando de descarga Geberit 
Sigma40 a com a unidade comple-
ta DuoFresh pode ser instalada.

3  Remova a caixa de protecção: 
coloque a sanita suspensa como 
é habitual.

4  Inserir a unidade de extracção: 
coloque a unidade de extracção 
no local e ligue-a à rede eléctrica.

5  Colocar a placa de comando de 
descarga: Depois da placa de 
comando de descarga Sigma40 
ter sido colocada, insere-se o 
filtro de carvão activo. Geberit 
DuoFresh está agora pronto a 
ser usado.

 

→  www.geberit.pt

Finalmente chegou um  
sistema de extracção de 
odores da sanita!

1 3

4

5
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Organização e prioridades – 
Conciliação da gestão 
 empresarial com o Golfe
Salomé Pedro, Administradora,  
Pedro & Mantovani, S, A.

J.S. São cada vez mais as Senhoras que se 
dedicam ao golf. Tal gosto surgiu como 
terapeuta anti-stress a que diariamente 
está sujeita enquanto empresária? 

S.P. Decidi aprender quando fui 
viver para um local muito perto 
de um campo de golfe, pelo que 
considerei que tinha todas as 
condições para praticar com reg-
ularidade um desporto saudável, 
integrada na natureza, sem per-
der tempo com deslocações. 

J.S. Quais são as principais vantagens que 
vê na prática de golfista? 

S.P. Uma grande vantagem é a 
necessidade de grande concen-
tração no jogo, que nos motiva  
a esquecer os problemas diários. 
É um desporto praticado ao  
ar livre, que exige muita prática 
para se adquirir consistência, 
mas é possível jogar até uma 
idade muito avançada, o que é 
estimulante.

Também adoro o convívio com 
outras pessoas, algumas das 
quais com quem me identifico 
bastante por partilharmos os 
mesmos gostos e a mesma forma 
de encarar a vida. 

J.S. Tomar decisões equilibradas é uma 
característica de uma empresária de 
sucesso. Como consegue conjugar a vida 
de empresária, com a prática de golfista 

S.P. Penso que o facto de ter-
mos o tempo muito preenchido 
obriga-nos a organizá-lo da mel-
hor forma, sem o desperdiçar, 
estabelecendo prioridades. 
Sem organização é muito difícil 
conciliar as vidas profissional/ 
familiar/ social/ desportiva. 

Quando temos vontade e faze-
mos as coisas por gosto tenta-
mos encaixar tudo. 

J.S. Desde quando é cliente Geberit? 

S.P. A Mantovani é cliente da Ge-
berit desde que começou a ser 
comercializada louça suspensa, 
no século passado...  ←

Entrevistas

A paixão  
de um campeão!
Rui Azevedo, Sócio-Gerente,  
Torneiras Ofa, Lda 

J.S. Desde quando é que surgiu esta 
“paixão” por este hobby?  

R.A. A paixão pelo desporto 
automóvel vem já do tempo do 
meu falecido pai, que nos anos 
70 participava em rallis os quais 
acompanhava, ainda criança, 
com grande entusiasmo. O gosto 
pela modalidade era tal que logo 
que completei 18 anos e tive 
a primeira oportunidade, par-
ticipei como co-piloto, no então 
Campeonato Nacional de Rallis. 
Desde 1979 até aos dias de hoje 
que tenho abraçado esta modali-
dade com grande entusiasmo e 
sucesso – pois além de campeão 
Nacional de kart, já fui varias 
vezes campeão Nacional de ral-
lis clássicos e agora optei pelas 
provas de circuito, sou campeão 
em titulo do campeonato Nacion-
al de clássicos velocidade 1300. 
Estes últimos êxitos desportivos 
muito se devem à colaboração da 
GEBERIT.  

J.S. Existe alguma relação entre este 
desporto e a gestão da sua empresa?  

R.A. Efectivamente existem 
muitos praticantes desta modali-
dade cuja actividade profissional 
está directa ou indirectamente 
ligada aos automóveis, o que 
não é o meu caso. Contudo não 
posso dizer que não haja relação 
entre a prática do automobilismo 

↑  Desporto, emoção e paixão!

e a minha actividade na empresa, 
pois a vida empresarial não deixa 
de ser uma verdadeira “com-
petição”, c/elevado “risco” na 
qual é preciso saber estar c/pos-
tura e lealdade, mas ao mesmo 
tempo ser “audaz”, “competitivo” 
e capaz de tomar decisões “no 
limite”. Por outro lado no auto-
mobilismo para se obter bons re-
sultados não chega a habilidade 
e a máquina. Impõe-se “organi-

zação” e “método” que muito se 
aprende na vida empresarial.  

J.S. Que opinião tem acerca da Geberit?  

R.A. A minha ligação á Geberit, 
como gestor de uma das em-
presas  suas distribuidoras já 
há bastantes anos, permite-me 
afirmar c/grande segurança 
que, dentro dos produtos da sua 
gama, é a marca “Campeã”.  ←
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Uma boa formação é um requisi-
to necessário ao esclarecimento 
dos utilizadores.

Para além de um bom conhecimento do 
produto é necessário sensibilidade na 
abordagem do tópico de higiene pessoal e 
intíma. Cada vez mais os utilizadores de Ge-
berit AquaClean relatam o quanto é impor-
tante, e até decisivo, a destreza psicológica 
e o bom senso nas argumentações de ven-
das. Por isso, a Geberit disponibiliza para 
todos os seus clientes AquaClean uma for-
mação adequada a estes tópicos. Em cola-
boração com Hartmut Stein, formador es-
pecializado em vendas personalizadas, a 
Geberit desenvolveu um programa de for-
mação abrangente, para os seus clientes. 
Este curso toma em consideração as últi-
mas inovações em psicologia e gestão de 
entrevistas e foi concebido para permitir 
aos clientes aderentes e seus empregados 
maior competência e esclarecimento sobre 
a temática “sistemas com lavagem integra-
da” e Geberit AquaClean. 

Respostas, objecções e reservas
Todas as questões e objecções serão ob-
jecto de análise e esclarecimento durante a 
acção de formação. Três breves exemplos:

→  Uso toalhetes ou papel higiénico 
humedecido!
“Então descobriu certamente que limpar-
se com apenas papel não é suficiente. Ge-
berit AquaClean é a perfeição da limpeza 
com água.”

→Vivo num apartamento arrendado.
“Para esta situação, existem os tampos Ge-
berit AquaClean, que podem ser aplicados 
sobre a sanita existente e removidos quan-
do mudar de casa.” 

→ Requer muita água e electricidade. 
“Num agregado de 4 pessoas, investe cerca 
de 1,80 Eur por mês pelo conforto de um Ge-
berit AquaClean – menos do que um café. 
Em termos ecológicos, Geberit AquaClean 
8000plus funciona da mesma forma que 
uma sanita convencional.”

Datas das próximas acções de formação
As acções de formação irão ter lugar na 
Alemanha, França, Áustria, e Reino Unido, 
na Holanda e Suíça. Serão todas dadas pelo 
formador experiente Hartmut Stein ou, no 
caso da França, pelo seu sócio Aline Bailly. 
Dependendo do módulo, os cursos terão 
uma duração de meio-dia ou durante todo o 
dia.   ←

Instalado 
num ápice
Novos conjuntos  
com design em novos materiais

Cada vez mais e em maior 
número as pessoas estão 
convencidas do conforto 
proporcionado pela sanita 
com integração de lavagem. 
Questionam-se como é 
simples, a nova instalação 
ou a renovação com este 
sistema.

Sempre que possível, deverão ser evitadas 
alterações na estrutura do edifício quando 
se renovam os sistemas sanitários com Ge-

berit AquaClean. Por outro lado, os utiliza-
dores desejam que as ligações à rede de 
água e electricidade estejam ocultas. A Ge-
berit desenvolveu conjuntos com design 
de elevada qualidade que satisfazem estes 
requisitos. Para tal é necessário que já es-
teja instalado uma estrutura Geberit com 
autoclismo no interior da parede e que con-
sumidor opte por uma sanita suspensa.

Uma compra valiosa
Graças ao design elegante deste conjunto 
integrando painel e placa de descarga, a 
sanita convencional pode ser substituída 
por Geberit AquaClean em apenas algumas 
horas, independentemente de ser um tam-

po ou uma solução completa. A instalação 
de AquaClean é também um investimento 
valioso, dado a sua fácil montagem e ser 
transferível para uma nova casa de banho .

Gama atractiva
A gama destes conjuntos de design ele-
gante está em continua evolução. Lançado 
inicialmente em painel de madeira e recen-
temente em vidro - branco ou preto. Todos 
os modelos estão equipados com sistema 
de dupla descarga.  ←

Formação da força  
de vendas em  
Geberit AquaClean

1 Os ressaltos na placa têm em consideração 
as ligações existentes na parede.

2 O aro de fixação superior da placa de design 
é colocado rapidamente.

3 Em casas de banho pequenas o Geberit 
AquaClean pode também ser instalado, 
valorizando-as.

Produtos & Soluções

Mais informações 

Caso pretenda mais informação sobre esta 
formação em Geberit AquaClean contacte,  
por favor, a Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.. 

www.geberit.pt 

Conjunto de painel e comandos
de descarga com design para
Geberit AquaClean

Inúmeras vantagens:

→ Requer um esforço mínimo de instalação 
de toda a gama Geberit AquaClean, tampo 
ou solução completa.

→ Sem alterações na estrutura do edifício

→ Visivelmente atractivo, solução simples

→ Fácil acesso ao interior do autoclismo

→ Prestigio também na sua casa de banho

Vasta gama de aplicações graças à compatibi-
lidade com o sistema Geberit:

→ Adequado para autoclismos de interior 
Geberit com descarga frontal (todos os 
modelos fabricados em 1988 ou posterior-
mente)

→ Para autoclismos de interior produzidos 
entre 1988 e 1997 apenas possível através 
do conjunto de conversão para dupla 
descarga. 

“Depois do jacto de água, um secador de ar quente  
seca-o suavemente e sem qualquer contacto.”  
Apresentação do sistema de lavagem integrada Geberit 
AquaClean no Salão em Paris.
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Informação técnica

Placas de comando 
de descarga à face: 
A solução Geberit

 Não se stress
– press!
O equipamento perfeito para Geberit  
Mapress e Geberit Mepla

Quando trabalham com 
sistemas de distribuição, os 
profissionais querem ape-
nas usar ferramentas cem 
por cento fiáveis.

Os sistemas de distribuição Geberit Ma-
press e Geberit Mepla incluem equipamen-
tos de compressão. Estes equipamentos, 
de fiabilidade incomparável e fácil utiliza-
ção, são reconhecidas pelos instaladores 
em todo o Mundo.  

Com a série 202, a Geberit apresenta a 
nova geração, ainda de melhor qualidade, 
de equipamentos de compressão. As ne-
cessidades e solicitações dos canalizado-
res desempenham um papel importante na 
evo lução destes equipamentos. Os novos 
equipamentos de compressão são mais 
pequenos e leves, graças a uma unidade 
electro-hidraúlica. Apresentam também 
um preço mais competitivo.

A versão a bateria da ACO 202 pesa menos 
de 3 kg, uma vantagem real, especialmente 
quando se utiliza apenas uma mão. Todas 
as ferramentas ainda têm a operação auto-
mática de fecho, que confirma se cada ci-
clo de compressão está concluído, antes 
de abrir a mandíbula.  ←

A instalação de placas de 
comando de descarga à 
face requer algum planea-
mento e coordenação entre 
o canalizador e o ladrilha-
dor.

Com a migração de unidades sanitárias 
funcionais para soluções de bem-estar e 
elegância, materiais de elevada qualidade e 
componentes elegantes têm sido muito 
usados nas casas de banho. Com esta alte-
ração é criado um maior desafio aos inter-
venientes na construção. É também o caso 
da aplicação de uma placa de comando de 
descarga à face. A elegância da placa Ge-
berit Sigma60 pode ser altamente aprecia-
da se os materiais do revestimento – por 
exemplo azulejos, pedra natural, madeira, 
gesso cartonado, etc. – forem também apli-
cados com precisão.

A Geberit tomou algumas precauções, de 
modo a tornar a instalação da placa  
de comando à face Sigma60 mais fácil para 
todos os intervenientes, desde o instalador 

da parede ligeira até ao ladrilhador. A  
Sigma60 é, por isso, fornecida com, entre 
outras componentes, uma caixa de protec-
ção especial e um aro de instalação com 
um molde de compensação  pré-montado. 
Dado que os primeiros componentes terão 
de ser aplicados durante a construção, re-
comenda-se a colocação das encomen-
das, o mais cedo possível. No caso em que 
existem recortes ou juntas irregulares com 
uma má impressão visual, a Geberit  dispo-
nibiliza também um  painel e uma placa de 
descarga, em zinco fundido.  ← 

Quando desenvolveu os seus novos equipamentos de compressão, a Geberit prestou uma atenção 
especial ao funcionamento fácil e seguro.

Geberit Sigma60 – instalação bem pensada

A instalação é simplificada com os sistemas 
testados de tecnologia de instalação Geberit  
(perfis azuis e parafusos para posicionamento 
exacta do autoclismo). Os passos seguintes 
requerem especial atenção: Inserção da caixa 
de protecção (foto 1), ligação da estrutura (foto 
2), ajustamento e fixação da estrutura (foto 3), 
colocação da placa de comando de descarga 
(foto 4).

Vantagens da  Geberit Sigma60

→ Vantagens da placa de comando de 
descarga à face Geberit Sigma60, com 
dupla descarga, adequada para os 
autoclismos de interior Geberit Sigma, 12 
cm (UP320) e 8 cm (UP720),

→ Botões de descarga elegantes, em zinco 
fundido, tornam a limpeza mais fácil. 

→ O aro da estrutura permite que a placa se 
possa colocar em qualquer tipo de 
acabamento. 

Produtos & Soluções

ECO 202 ACO 202 EFP 202

Alimentação eléctrica Cabo de ligação eléctrica, 5 m Bateria recarregável Cabo de ligação eléctrica, 5 m

Peso líquido 3,9 kg 2,9 kg (sem bateria recarregável) 4,1 kg

Cabeça de compressão fixado fixado rotativo

Força de pistão 32 kN 32 kN 32 kN
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Produtos & Soluções
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Cabeça de compressão fixado fixado rotativo

Força de pistão 32 kN 32 kN 32 kN
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Sistemas de drenagem
para arranha-céus

Os sistemas de tubagens 
Geberit para drenagens 
fabricados em Polietileno 
de Alta Densidade (PEAD) 
têm demonstrado em vários 
mercados que são ideais 
para a drenagem de edifi-
cios mais altos. Actualmen-
te estão a ser aplicados, 
com maior frequência, nos 
aranhas-céus na Europa.

Não é apenas na Ásia, Áustralia e nos Emi-
ratos Árabes Unidos, mas também nas ci-
dades Europeias que se têm construído 
cada vez mais arranha–céus. Em particular, 
em Londres os novos edifícios de 50 anda-
res ou mais estão a ser projectados com os 
sistemas Geberit. A constução deste tipo 
de edifícios cria desafios especiais para os 
diversos projectistas envolvidos. Na área 
da tecnologia sanitária, uma série de tare-
fas extraordinárias terão de ser resolvidas. 
Por esta razão, o planeamento e os calcu-
los são habitualmente entregues a empre-
sas com experiência consistente na cons-
trução de arranha-céus. 

“Quando se projecta um sistema de drena-
gem de um edificio com 50 ou mais anda-
res, é necessário conhecer com exactidão 
o volume de água residual que poderá ser 
drenado simultaneamente”, diz Mike Car-
ter, Sócio-Gerente, da Arup, com sede em 
Londres, Empresa de Engenharia Interna-
cional. “Existe uma diferença considerável 
de consumo de água entre um edificio des-
tinado a fins comerciais e residencial.  
Estes arranha-céus são frequentemente 
concebidos para diferentes segmentos-
alvo, tais como lojas, restaurantes, anda-

res de escritórios, habitações. Esta diver-
sidade torna qualquer estimativa de 
consumo de água bastante complicada”, 
continua.

Mudanças rápidas de pressão 
O maior desafio colocado a um projecto 
de drenagem de águas residuais, não se 
confina apenas ao correcto dimensiona-
mento do tubo de queda. “As pessoas as-
sumem erradamente que a drenagem de 
água residual num tubo de queda de um 
arranha-céus acelera a uma velocidade 
elevada e deve, por isso, ser abrandada 
continuamente”, explica Peter White, um 
Sócio-Gerente da Empresa Londrina de 
Engenharia Hoare Lea. “Mas o facto é que 
a água de drenagem residual atinge a sua 
velocidade máxima após percorridos ape-
nas três a cinco metros. De uma altura de 
3 ou 100 andares, a velocidade no tubo de 
queda é quase idêntica”, disse. Por outro 
lado, as condições de pressão criadas no 
sistema de drenagem estão sujeitas as re-

gras completamente diferentes.A este 
respeito, um arranha-céus representa 
significativamente requisitos mais com-
plexos para os projectistas do que um edi-
fício residencial de vários andares. Quan-
to maior o volume de água residual no 
tubo de queda, maior é o volume de ar que 
que circula continuamente no tubo para 
compensar a pressão negativa no tubo de 
queda. Por outro lado, o ar na conduta de 
esgoto deve ser capaz de ser expelido o 
mais rapidamente possível para evitar a 
sobrepressão. Porque em ambos os ca-
sos – uma demasiada pressão negative ou 
sobrepressão – os efeitos nos sifões dos 
apartamentos, sanitas ou sifões de lava-
loicas em pisos superiores ou inferiores 
são indesejáveis. Os arranha-céus foram 
projectados nos EUA para cerca de 100 
anos, tempo mais que suficiente para re-
solver os problemas da pressão negativa 
e sobrepressão nos tubos de descarga. 
Contudo, alguém que fizesse esta per-
gunta, teria ignorado o facto de o Regula-

Caso prático

↑  Mike Carter, Sócio-Gerente da Arup, em Lon-
dres, acredita que um sistema de drenagem 
bem concedido deverá ter a mesma expectati-
va de vida que o próprio edifício. 

←  Centenas de Engenheiros Civis trabalham 
em vários projectos de grande dimensão, na 
Arup, em Londres

↓  Geberit Sovent

O acessório de ligação Geberit Sovent permite 
a optimização do tubo de queda de águas resi-
duais em arranha-céus, com o volume de dre-
nagem optimizado. Evita os bloqueios hidráuli-
cos no tubo de queda. Por um lado aumenta a 
capacidade do tubo de queda até uma ligação 
de 4 ramais e, por outro lado, torna desneces-
sária a instalação de uma ventilação secundá-
ria. O acessório de ligação Geberit Sovent em 
PEAD está disponível nos diâmetros 110 mm e 
160 mm.

mento Americano conceber tubos de 
ventilação, especificando o diâmetro 
exacto, que segundo os conhecimentos 
actuais, sé pode ser considerado como 
sobredimensionado.Em qualquer caso, os 
engenheiros em Londres preferiam não 
se expor à critica de não saber planear as 
condutas de esgoto que seriam demasia-
do grandes e por isso mais caras do que 
necessário. 

A pré-fabricação é simples  
com Geberit PEAD
Contudo, em Londres são (ainda) um pouco 
indiferentes aos materiais aplicados nas  
tubagens de águas residuais. “Vários ma-
teriais possuem as características das  
normas directivas para prumadas eleva-
das”, diz Mike Carter. “Por este motivo, é  
o dono de obra ou as empresas de insta-
lação que definem claramente o tipo de  
material. Fazemos, no entanto, algumas re-
comendações a este respeito.”

Em qualquer caso, a gama de produtos Ge-
berit é bastante conhecida pelos engenhei-
ros Britânicos. As tubagens em Geberit 
PEAD e Geberit Silent-db20 são cada vez 
mais utilizados nos arranha-céus, com a 
vantagem dos ramais e secções serem pré-
fabricados. Este processo simplifica consi-
deravelmente a instalação, conferido uma 
maior produtividade ao trabalho e tornando 
a logistica no estaleiro mais facilitada.  ←

Com uma altura final de 310 metros, o arranha-céus actualmente mais alto da Europa – denominado  
“The Shard” – será um dos novos marcos de Londres após a sua conclusão no verão de 2012.
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Um super condomínio
verde em Lyon
Ligações por compressão para rede  
de climatização: seguras e económicas

Entrevista com Madjid Yousfi, Gestor de 
Projecto na Billon S.A., Saint-Priest

A Billon S.A. em Saint-Priest foi 
contratada pelo dono de obra 
para efectuar vários trabalhos de 
instalação no  “Le Monolithe”. Os 
produtos Geberit estavam 
previstos no projecto.

Geberit: Instalou Geberit Mapress em aço 
carbono no complexo de edifícios “Le 
Monolithe”. Onde é que o sistema foi 
instalado?

Madjid Yousfi: Geberit Mapress 
em aço carbono foi aplicado no 
sistema de aquecimento com 
ligação aos painéis solares na 
cobertura. “Le Monolithe”é um 
edifício sustentável, porque pos-
sui características ecológicas e 
amigas do ambiente. Até 80 por 
cento da energia consumida é 
proveniente de fontes de energia 
renováveis.

Para si, quais são as vantagens na 
aplicação de Geberit Mapress em aço 
carbono?

Existiam inúmeras razões para 
aplicarmos Geberit Mapress 
Aço carbono neste edifício. 
Originalmente estava previsto 
a instalação de cobre soldado. 
Posteriormente decidimos usar 
o sistema Geberit Mapress Aço 
Carbono, porque a ligação por 
compressão é mais rápida e mais 
económica do que a soldadura. 
Podendo confirmar-se imedia-
tamente se a ligação foi correc-
tamente comprimida. Para além 
disso, Geberit Mapress Aço car-
bono é mais seguro que o cobre, 
não existindo riscos de incêndio 
e danos físicos para o canali-
zador. O aspecto da higiene foi 
também um factor decisivo. Os 
acessórios Geberit Mapress são 
fornecidos com uma tampa de 
protecção, do O-ring e de todo 
o sistema de tubagens contra 
sujidades e pó.  ←

Lyon está a aumentar o 
centro da cidade com o 
desenvolvimento do Bairro 
Confluence. A Geberit 
France está a participar em 
vários projectos, neste 
enorme e emocionante 
local de construção urbana 
do país. No“Le Monolithe”, 
designado por “edificio 
verde”, foram instalados 
cerca de 3000 metros de 
tubos em aço carbono 
Geberit Mapress.

Lyon está actualmente a passar por uma re-
vitalização que irá dar lugar a um novo rosto 
da cidade sobre o Rhone. Um novo bairro 
está a ser construído com 32 500 metros 
quadrados na parte sul da península 
Presqu’île: o Bairro Confluence. Na Praça 
náutica, foram construídos três imensos 
blocos de edificios, compreendendo um 
total de 660 apartamentos e 15 000 metros 
quadrados de escritórios. Vários gabinetes 
de Arquitectura conceberam estes blocos 
de edificios, sendo de destacar um, em par-
ticular, com a sua forma marcante: “Le Mo-
nolithe”. 

Tubagens Geberit Mapress em aço 
carbono 
A imponente estrutura possui todos os re-
quisitos para a sustentabilidade, sendo de-
signada por “edifício verde”. O sistema Ge-
berit Mapress Aço carbono foi seleccionado 

para as ligações entre os colectores sola-
res e a rede de aquecimento / climatização 
do edificio. Garantem uma resistência anti-
corrosão a longo prazo, podem ser ligados 
rapidamente e de forma segura, sendo ex-
cepcionalmente adequados para circuitos 
fechados de água quente. A empresa de 
instalação, Billon S.A. em Saint-Priest, foi 
capaz de convencer os seus clientes com 
estes argumentos (veja a entrevista).
“Le Monolithe” é composto por cinco sec-
ções de edificios dispostos em linha, tendo 
sido concebido por várias empresas de ar-
quitectura. Os arquitectos Holdandeses 
Winy Maas, Jacob von RijseNathalie de 
Vries da empresa MVRDV conceberam o 
design da distintiva fachada deste impres-
sionante edificio. As outras secções dos 
edificios foram concebidas pelas empre-
sas de arquitectura Pierre Gautier, Manuel-
le Gautrand, ECDM e Erik van Egeraat. 

Uma pequena cidade dentro da cidade
Embora o “Le Monolithe” seja um condomí-
nio complexo, as fachadas das cinco sec-
ções são em estilos completamente dife-
rentes, incorporando madeira maciça, 
vidro cinzento-branco, betão vitrificado 
dourado, aço inox espelhado, betão em cor 
de antracite, bem como painéis de alumínio 
cinzento com janelas venezianas, com rola-
mentos de corta-luz. Este super bloco ur-
bano inclui um mix, pouco usual, de pro-
prietários e inquilinos, apartamentos 
públicos, apartamentos de férias, escritó-
rios e espaços comerciais. Os apartamen-
tos e escritórios são caracterizados por 
áreas com projectos muito flexíveis, tor-
nando possível aos seus utilizadores per-
sonalizá-los de acordo com as suas prefe-
rências. Incluem-se ainda neste complexo 
estão instalações de lazer, como o caso do 
recém-construído Saone Park, a marina, 
um jardim de infância,  instituições cultu-
rais e outras instalações públicas, e par-
ques de estacionamento exteriores e sub-
terrâneos. “Le Monolithe” é muito mais do 
que um complexo de edificios; é uma pe-
quena cidade “verde” dentro da cidade.  ←

Em resumo

Em Dezembro de 2010 foi concluído o “Le 
Monolithe”em Lyon. O imponente bloco de 
apartamentos e escritórios preenche todos os 
requisitos para a sustentabilidade e é 
designado por “edifício verde”. “Le Monolithe” 
consiste em cinco secções dispostos em linha,  
projectadas por 5 empresas de arquitectura 
de renome.

Proprietário do edifício:  
ING Real Estate Development; Atemi

Arquitectos: Winy Maas (MVRDV),  
Pierre Gautier (PGA), Manuelle Gautrand 
(MAG), Erik van Egeraat (EEA) e ECDM 

Conclusão: Dezembro 2010

Localização: Praça náutica, Lyon

Geberit know-how: 3.000 metros de tubagens 
e acessórios Geberit Mapress Aço carbono 
para ligações entre os colectores solares e o 
sistema de aquecimento da água quente 

Instalação: Billon S.A., Saint-Priest

→  www.lemonolithe.com

Projecto de referência
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Em resumo

Em Dezembro de 2010 foi concluído o “Le 
Monolithe”em Lyon. O imponente bloco de 
apartamentos e escritórios preenche todos os 
requisitos para a sustentabilidade e é 
designado por “edifício verde”. “Le Monolithe” 
consiste em cinco secções dispostos em linha,  
projectadas por 5 empresas de arquitectura 
de renome.

Proprietário do edifício:  
ING Real Estate Development; Atemi

Arquitectos: Winy Maas (MVRDV),  
Pierre Gautier (PGA), Manuelle Gautrand 
(MAG), Erik van Egeraat (EEA) e ECDM 

Conclusão: Dezembro 2010

Localização: Praça náutica, Lyon

Geberit know-how: 3.000 metros de tubagens 
e acessórios Geberit Mapress Aço carbono 
para ligações entre os colectores solares e o 
sistema de aquecimento da água quente 

Instalação: Billon S.A., Saint-Priest

→  www.lemonolithe.com

Projecto de referência
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Para cada  
produto o mate-
rial correcto

365 dias em operação  
contínua
O laboratório sanitário da Geberit  
é imparável

A marca Geberit é sinónimo 
de qualidade – sem “ses”, 
“es” ou “mas”. Por esta 
razão, a Geberit tem tam-
bém um amplo know-how 
na área da tecnologia de 
materiais.
Uma visão ou uma ideia brilhante é frequen-
temente o ponto de partida para desenvol-
ver um novo produto. De seguida inicia-se 
um trabalho meticuloso e sistemático, por-
que o processo de inovação na Geberit não 
deixa nada ao acaso. É, por isso, que são 
definidas, numa fase precoce, todas as ca-
racterísticas necessárias de material do 

produto que poderá um dia entrar na pro-
dução em série.

Especialista em plásticos
Os critérios que poderão ter aqui um papel 
decisivo vão desde a força mecânica,  
resistência química, dilatação térmica, es-
tética e design, até à resistência aos IV e 
possibilidade de reciclagem. “Os nossos 
engenheiros, técnicos e cientistas de ma-
teriais possuem sólidos conhecimentos no 
mundo dos plásticos e podem apoiar a de-
senvolver o produto, quando se trata de 
escolher os materiais mais correctos”, afir-
ma Margit Harsch, Gestora do laboratório 
de materiais da Geberit. Apesar da grande 
variedade de matérias-primas plásticas 
existentes no mercado, torna-se necessá-

rio criar novos materiais que sejam ade-
quados às aplicações específicas de novos 
produtos. “Nestes casos, desenvolvemos 
– em parceria com os fabricantes de plásti-
cos, universidades e institutos de ensaios 
– um novo material para o produto”, explica 
a Margit Harsch. Isto foi o caso, por exem-
plo, com o sistema de drenagem silenciosa 
Geberit Silent-db20, os tubos tricompos-
tos Mepla e o sistema de tubagem PushFit.

Opções de ensaios versáteis
Para além do desenvolvimento e análise 
dos materiais para novos produtos, os la-
boratórios bem equipados e modernos re-
alizam também permanentemente ensaios 
de tensão, pressão, resistência química 
dos produtos em comercialização. Os cien-
tistas de materiais são por isso capazes de 
dar informalção fiável e detalhada, sobre as 
propriedades e o ciclo de vidas de todos os 
plásticos utilizados pela Geberit. No que diz 
respeito às exigências de qualidade que a 
Geberit impõe aos seus produtos, tais co-
nhecimentos são um factor de sucesso a 
longo prazo. ←

Qualquer produto Geberit, 
antes de ser introduzido no 
mercado, é sujeito a vários 
ensaios físicos, de fiabilida-
de, de facilidade de instala-
ção e de conformidade com 
as normas mundiais.

Fricciona, pisa e bate incessantemente. 
Não existe horário, nem tempo para os en-
saios de fadiga no laboratório. Tudo está 
em movimento, 365 dias por ano, 24 horas 
por dia. Mais de 100 ensaios totalmente au-
tomáticos, continuamente monitorizados 
são o núcleo do laboratório sanitário da 
Geberit, onde são realizados a maior parte 
dos ensaios hidráulicos e mecânicos.

10 litros de água, por segundo
Os sistemas de descarga são testados mi-
lhares de vezes. Ensaios de rapidez com-
provam o tempo de descarga, abertura e 
fecho dos sistemas das válvulas de descar-
ga ou a descarga automática de uma tor-
neira. “O ensaio mínimo de um autoclismo é 
actualmente de ‘apenas’ 200 000 ciclos de 
descarga. No entanto, a Geberit faz en-
saios, de acordo com os requisitos ainda 
mais exigentes que os definidos pelas nor-
mas legais. E com muitos fabricantes a ofe-
recer o mesmo produto, torna-se necessá-
rio o cumprimento das normas”, afirma 
Markus Tanner, 42 anos, Responsável pelo 
laboratório sanitário, ao explicar o seu de-
safiante trabalho. Em média, o laboratório 
sanitário utiliza 10 litros de água por segun-
do. Para manter os recursos de água, foi 
especialmente desenvolvido um circuito 
de água, no qual o precioso líquido é trata-
do em várias fases para prolongar a sua uti-
lização. O laboratório sanitário possui tam-
bém uma torre hidráulica de drenagem de 
água, com 33 metros de altura, correspon-
dente a um edifício de 10 andares. Esta tor-
re é utilizada para realizar ensaios do siste-

ma de drenagem de águas residuais e do 
sistema Pluvia, permitindo também verifi-
car os resultados dos sistemas de drena-
gem de águas residuais de altura superio-
res a 100 metros.

50 anos, em três meses
No laboratório de águas residuais é utiliza-
da uma mistura de água – areia para ensaiar 
a funcionalidade da válvula e dos sistemas 
das válvulas de descarga. “Podemos alte-
rar o tamanho do grão de areia e a pressão 
do tubo”, diz Markus Tanner, ao explicar o 
funcionamento. As válvulas deverão fun-
cionar sempre sem problemas, mesmo 
com um pouco de água suja. O laboratório 
testas as descargas em diferentes louças 
sanitárias (sanitas e lavatórios) e verifica o 
desempenho dos sistemas de descarga, 
nomeadamente autoclismos, urinóis e tor-
neiras de lavatório. Ao fundo do corredor, 

no laboratório de sistemas de distribuição, 
os técnicos especialistas da equipa de Tan-
ner submetem os sistemas de distribuição 
para água potável Geberit Mepla, PushFit e 
Mapress através do teste de golpe de “aríe-
te”, ensaio de pressão e de diferenças de 
temperatura.

O laboratório sanitário faz uma gestão do 
trabalho tecnológico ,em estreita coopera-
ção com o desenvolvimento do produto e a 
gestão de qualidade. Todos os produtos 
são testados antes de serem lançados no 
mercado. “Através de ensaios rigorosos e 
complexos podemos simular e avaliar um 
produto com um ciclo de vida de 50 anos 
em apenas três meses”, afirma Tanner. 
“Apenas as melhores soluções cumprem 
todos os requisitos. Desta forma, damos 
um contributo importante para a qualidade 
dos produtos da Geberit.”  ←

Ambiente & Inovação

O material correcto do produto, no sitio  
exacto – Exemplo da válvula de enchimento 
Geberit tipo 380 

Polibutileno terefatelato (PBT): 
corpo da válvula, tampa roscada,  
união roscada, etc.

Estireno butadieno (SB): 
tampa, tubo de entrada de água

Acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS): 
Bóia transparente

Ester acrilico Acrilonitrila estireno (ASA): 
flange

Polipropileno (PP): 
nível de enchimento, em bar

Etileno propileno metileno dieno (EPDM): 
vedante

Vinil óleo de silicone metilico (VMQ): 
diafrágma da válvula

Markus Tanner acrescenta o nível da água no equipamento de ensaio de fadiga no laboratório  
de ensaios.

“Os materiais dos produtos são como jogadores de futebol: Só depois de conhecer as suas capa-
cidades e desempenho é que poderá colocá-los a jogar no lugar correcto.”, diz Margit Harsch, 
Gestora do laboratório de materiais da Geberit.
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Mais  
espaço.

Geberit autoclismos de interior

Crie mais espaço para proporcionar bem-estar na sua casa de banho. Embutidos na parede, os autoclismos  

de interior da Geberit permitem-lhe maximizar o espaço e também criar um ambiente elegante e moderno.  

A Geberit possui uma gama variada de placas de comando de descarga que poderá escolher de acordo com  

a decoração da sua casa de banho Descubra mais sobre os autoclismos de interior da Geberit em  

→ www.geberit.pt
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