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Editorial

José Seabra, Diretor Geral

Caros leitores,

Ao falar sobre o rápido avanço da tecno-
logia, os nossos pensamentos inevita-
velmente voltam-se para o mundo dos 
computadores e aparelhos eletrónicos. 
Novos programas, dispositivos e tecno-
logias são lançados no mercado – supos-
tamente todas as semanas. Em compa-
ração, o mercado de tecnologia sanitária 
parece apenas desenvolver-se num rit-
mo muito lento. No entanto, a realidade é 
muito diferente.

As inovações na indústria sanitária estão sujeitas a princípios diferentes  
da indústria de Tecnologias de Informática. Os fabricantes de software, por 
exemplo, muitas vezes lançam produtos semiacabados no mercado e poste-
riormente resolvem os problemas. Apesar disto ser irritante para os clientes, 
estes acabam por aceitar. Em contraste, é inaceitável um produto sanitário  
mal concebido ou inacabado. Poderá representar um risco para a saúde ou 
resultar em remodelações dispendiosas. Como resultado, as inovações  
na tecnologia sanitária são normalmente o resultado de uma abordagem 
considerada.

Em março, os visitantes da maior feira do mundo no nosso ramo de comércio – 
a ISH em Frankfurt – foram presenteados com uma série de novos produtos. 
Estes produtos são o resultado de anos de trabalho de desenvolvimento, 
testes complexos e práticos. Mas não é apenas isto. Por detrás da maioria dos 
novos produtos, existem inúmeras ideias associadas e projetos de pesquisa 
que não são concretizáveis no produto final. Este é o preço da inovação bem 
sucedida e responsável – um preço que a Geberit continua, ano a ano, a investir.
Nesta edição poderão, uma vez mais, tomar conhecimento de várias inovações.

Desejo-lhes uma agradável leitura.
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Restaurante Salpoente
Inaugurado em 16 de fevereiro último, o 
novo restaurante Salpoente, localizado no 
Cais de São Roque, em Aveiro, reúne dois 
antigos Armazéns de Sal, património 
histórico da cidade de Aveiro, num único 
espaço – charmoso.

Neste espaço, cujo projecto de arquitetura 
foi da responsabilidade do gabinete Gaape, 
encontra-se instalado know-how Geberit, 
nomeadamente 4 autoclismos de interior 
Geberit Sigma para as sanitas ao chão, com 
sistema Geberit de descarga automática 
Mambo para as sanitas; 2 caixas de con-
junto de montagem Geberit para urinóis, 
com 2 sistemas de descarga automática, 
por IV, Geberit Mambo para urinóis e 5 tor-
neiras automáticas Geberit de parede para 
lavatório.

→  http://salpoente.pt

2

Casa da Cultura de Setúbal
A Casa da Cultura foi inaugurada em outu-
bro de 2012, sendo um polo dinamizador da 
atividade artística desenvolvida no Con-
celho de Setúbal, conciliando diferentes 
valências que se encontram ao serviço do 
movimento associativo e, principalmente, 
da população.

Este edifício é propriedade da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, com projeto do Arq. 
Gonçalo Miguel Neves Silva para a renova-
ção do prédio antigo, onde foi aplicado pelo 
instalador Aguapal, o sistema de distri-
buição de água potável Geberit Mepla.

→  http://www.mun-setubal.pt/pt/pagina/
casa-da-cultura

3

Museu Benfica Cosme Damião
O museu Cosme Damião foi inaugurado  
no dia do 109.º aniversário do Sport Lisboa 
e Benfica (28 de fevereiro de 2013). 

O museu do Benfica é um espaço cultural 
inovador, priveligiando a difusão da história 
do Benfica, numa abordagem contem-
porânea, alicerçada na emoção e experiên-
cia.

Neste museu emblemático foi aplicado  
na sua cobertura o sistema Geberit Pluvia, 
com 15 ralos sifonados Pluvia, 12l, com cer-
ca de 300m de tubagem em Geberir PE e 
respetivo sistema de fixação.

→  www.slbenfica.pt
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Uma série de 
inovações 
A Geberit na feira ISH 2013

Aqueles que em março pro-
curaram novos e inovado-
res produtos na ISH 2013 
em Frankfurt não ficaram 
certamente dececionados 
com a oferta da Geberit.

A ISH em Frankfurt é justamente denominada como a 
principal feira mundial de comércio para a indústria sa-
nitária, para o aquecimento e tecnologia de ar-condi-
cionado. Este ano, com  2434 expositores e 190 mil vi-
sitantes de todo o mundo descobriram mais sobre as 
últimas inovações e tendências, sendo estabelecidos 
muitos contatos comerciais.

A Geberit tinha dois stands na ISH 2013. Embora a foca-
lização estivesse no sistema integrado de lavagem  
Geberit AquaClean com a «A Experiência do banho», a 
Geberit forneceu uma visão abrangente da ampla gama 
de sistemas e produtos sanitários no «Mundo da Tec-
nologia de Instalação».

Higiene delicada em ação
Concebida pelo designer italiano Matteo Thun, a Geberit 
AquaClean Sela sanita com sistema integrado de lava-
gem foi apresentada, pela primeira vez, ao setor sanitá-
rio internacional em Frankfurt, tendo atraído muitas 
atenções. Os visitantes desta feira de comércio inter-
nacional puderam observar detalhadamente a elegan-
te e requintada sanita com sistema integrado de lava-
gem, numa variedade de ambientes de instalação, 
todos tendo como pano de fundo uma apresentação 
ao vivo, com dois bailarinos, relativa à nova campanha 
AquaClean Geberit.

A gama atraente das novas placas de comando e mui-
tos dos novos produtos e inovações na área de siste-
mas de tubagens também cativou muito as atenções.
Tal como previsto, quase não passou mais de um mi-

nuto, sem que um especialista sanitário estivesse a 
visualizar as novas ferramentas de compressão e má-
quinas de soldadura, analisando-as de forma profis-
sional.

Novos produtos e inovações para o futuro
Os protótipos da nova placa Geberit Sigma70 e do mó-
dulo sanitário Geberit Monolith Plus para sanitas des-
pertaram também muita curiosidade entre os visitan-
tes. Enquanto a placa Geberit de comando de descarga 
Sigma70, ultrafina – só tem de ser suavemente pressio-
nada, devido ao uso da tecnologia patenteada servo – 
estará já disponível a partir de meados de 2013, o mó-
dulo sanitário Geberit Monolith Pus não será lançado 
tão brevemente. Este novo módulo sanitário Geberit 
Monolith Pus, que – para além do autoclismo – tem uma 
unidade de extração odor, bem como uma luz LED , fun-
cionando através de botões de toque eletrónico, pre-
vê-se o seu primeiro lançamento nos distribuidores 
apenas na primavera de 2014. ←

↑ Dois bailarinos fazem uma apresentação 
ao vivo, do novo filme da campanha Geberit 
AquaClean. 
 

↑ Quer os visitantes da feira ISH, quer um júri 
de especialistas deram um destaque especial  
à Geberit AquaClean Sela, sanita com sistema 
integrado de lavagem, que obteve o prémio 
«Design Plus powered by ISH».

↑ A Geberit proporcionou uma grande oportunidade  aos visitantes 
da feira para experimentarem os produtos e ferramentas inovadoras.

↑ O stand da Geberit na ISH 2013, com dois pisos, 
disponibilizando também muito espaço para conversas mais 
especificas, com os clientes e outras pessoas interessadas.

Tecnologia sanitária
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66 de uma 
só vez
Um hoteleiro em Milão que optou por  
módulos sanitários Geberit Monolith 

Projeto de referência

Em nenhum outro tipo de construção é tão elevada a concentra-
ção de casas de banho como nos hotéis. Isto torna particular-
mente interessante para os projectistas e  instaladores as reno-
vações de hotéis, especialmente quando são efetuadas com 
novidades – como foi o caso do «Four Points by Sheraton», no 
centro de Milão.

Qualquer pessoa que possua um hotel de 
prestígio não deve recear uma obra de re-
modelação. Estão sujeitos a um grande 
desgaste, desde os elevadores, aos mó-
veis, às casas de banho e às infra-estrutu-
ras nestes edifícios, com uma elevada taxa 
de ocupação, sendo necessário fazer regu-
larmente uma modernização. «Enquanto os 
tapetes, as cortinas e a pintura têm de ser 
substituídas ou renovadas, em cada cinco 
anos, a vida de uma casa de banho de servi-
ço dura entre os 10 a 15 anos», comenta 
Maurizio Naro, proprietário e gerente do 
«Four Points by Sheraton», em Milão.

O incansável hoteleiro sabe do que está a 
falar – pois, é o proprietário de um comple-

↑  No decorrer da remodelação, as casas de banho do hotel foram equipadas com os módulos sanitários Geberit Monolith para sanitas e bidés.

←  A mesma casa  
de banho com sanita 
e bidé, antes da 
renovação.

xo de 12 andares, com um total de 254 
quartos, com cerca de 25 anos. Como tem 
um interesse pessoal na decoração de in-
teriores, o planeamento do trabalho de re-
novação é sempre uma questão para o pró-
prio dono. Este também foi o caso durante 
a última modernização de 66 quartos e ca-
sas de banhos.

Uma sorte ter encontrado na Fuorisalone
A remodelação dos quartos de hotéis não 
resulta apenas em custos diretos de reno-
vação, mas também numa perda significati-
va de receitas. Portanto, Maurizio Naro não 
se pode dar ao luxo de fechar todo o hotel, 
durante vários meses, para remodelá-lo, 
por este motivo é que realizou este traba-
lho por etapas. A fim de se certificar de que 
o funcionamento diário do hotel não seria 
muito afetado pelo barulho e poeira, foi fun-
damental uma preparação cuidadosa. Isto 
incluiu uma visita à feira de mobiliário inter-
nacional anual, a FuoriSalone, a qual  tem 
lugar em Milão.

Numa dessas visitas à feira, reparou aci-
dentalmente em todos os módulos sanitá-
rios Geberit Monolith para sanitas e perce-
beu imediatamente que estes seriam a 
solução para a renovação das casas de 
banho do hotel. «As paredes de tijolos finos 
nas casas de banho não permitem uma in-
tegração dos autoclismos de interior, que 
era por isso que tinha ido à procura, já há 
algum tempo, de autoclismos de exterior, 
em particular com uma economia de espa-
ço», explica Maurizio Naro. «Além da sua 
construção simplificada, fui imediatamente 
conquistado pelo modelo de design e cor 
dos módulos sanitários Geberit Monolith.» 

↑  O hoteleiro Maurizio Naro no lobby do seu hotel. 

↑  Um edifício dos anos sessenta: «Hotel Four Point by Sheraton», em Milão.

Dois meses depois da sua visita à feira, 
Maurizio Naro tomou finalmente a decisão 
de instalar os modernos módulos sanitá-
rios. Como as casas de banho do hotel  
estavam também equipadas com bidés, 
perguntou se havia uma solução que cor-
respondesse ao módulo sanitário para  
sanitas. Todavia, naquela altura, o módulo 
sanitário Geberit Monolith para bidé estava 
disponível apenas sob a forma de protóti-
po, isto significa que não foram inicialmen-
te instalados.

Duas horas para a instalação
«No início, pensei que a instalação dos mó-
dulos sanitários Monolith seria uma ques-
tão complicada», recorda Michele Tozzi, 
que faz parte do pessoal de manutenção do 
hotel. «No entanto, o instalador adjudicado 
para este trabalho tinha sido bem informa-
do pela Geberit. Após a aplicação do pri-
meiro módulo sanitário Geberit Monolith, 
cada módulo subsequente levou apenas 
cerca de duas horas para ser instalado». As 
ligações do esgoto ao chão e os bidés fica-
ram como estavam. Apenas as válvulas de 
corte para a ligação de abastecimento de 
água tiveram de ser reposicionadas. Con-
tudo, isto não representou um problema, 
dado que os azulejos do pavimento e da pa-
rede da casa de banho tiveram que ser tam-
bém substituídos.

Ao selecionar o módulo sanitário Geberit 
Monolith para sanitas, o trabalho de reno-
vação pode ser significativamente acelera-
do. Além disto, a Geberit Itália foi também 
capaz de disponibilizar os primeiros módu-
los sanitários Monolith para bidés, mesmo 
antes do seu lançamento oficial no merca-

do. No entanto, esta entrega exclusiva não 
abrangeu todas as 66 casas de banho, daí 
que os bidés fossem instalados de forma 
convencional na maioria dos quartos.

Uma renovação com uma perfeição 
visual e técnica
Os receios iniciais dos serviços de limpeza 
provaram-se infundados pois o vidro de re-
vestimento dos módulos Monolith não se-
ria suficientemente robusto para a vida diá-
ria do hotel. Maurizio Naro está feliz porque 
os módulos sanitários Geberit Monolith são 
um sucesso, dado que quando há anoma-
lias, um quarto não poderá ser usado pelos 
hóspedes. Está claramente também bas-
tante orgulhoso porque ter optado pelos 
módulos sanitários Geberit Monolith. «Re-
cebemos muitos elogios dos nossos clien-
tes sobre a decoração de bom gosto dos 
quartos renovados e das casas de banho», 
comenta com entusiasmo.  ←
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Testemunhas  
contemporâneas 
na parede
A partir de um único botão para uma placa  
mágica de metal 

A ideia de instalar um autoclismo embutido na parede, 
em vez de ficar visível, foi genial. Permitiu mais espaço 
e um ambiente organizado na casa de banho, mas tam-
bém implicou alguns desafios à tecnologia sanitária. 
Uma coisa era clara – onde quer que o autoclismo de 
interior fosse instalado, os canalizadores teriam que 
ter acesso direto e em qualquer momento à ligação de 
abastecimento de água, bem como às válvulas de en-
chimento e de descarga. Não bastou definir o autoclis-
mo de interior na parede e esquecê-lo. Para que um 
autoclismo embutido na parede pudesse ser reparado, 

→

teve que ser feita uma abertura de serviço, com tama-
nho suficiente para permitir o acesso dos canalizado-
res. Esta abertura de serviço teve então que ser fecha-
da, de uma forma sensata, tendo sido encontrada uma 
maneira para acionar também a válvula de descarga no 
autoclismo.

A partir de um modelo padrão ...
A solução foi uma «tampa com botão de descarga inte-
grado» – um nome que felizmente foi imediatamente 
alterado para «placa de descarga». A primeira placa 
Geberit foi lançada em 1964. Era fabricada em plástico 
branco e foi fixada ao autoclismo de interior através de 
dois parafusos e tinha um botão em miniatura preto.

Esta placa foi substituída por um novo modelo, três 
anos depois, sendo também branca com um botão pre-
to, bem formado e rotativo. Esta versão foi fabricada 
até meados dos anos de 1970. As versões com diferen-
tes cores ou formas não estavam disponíveis nessa 
altura – afinal, a simples instalação do autoclismo de 
interior na parede era bastante elegante nessa altura.

... para uma vasta gama de diversos modelos 
Uma placa de descarga na parede é agora uma carac-
terística comum nas casas de banho europeias. Como 
antes, está localizada diretamente na parede e com-
preende a abertura de serviço para o autoclismo de in-
terior. No entanto, é aqui que está a semelhança com a 
primeira geração de placas de descarga. As placas de 
comando de descarga modernas, muitas vezes, têm 
dois botões de diferentes tamanhos para a descarga, a 
fim de acionar o mecanismo de 2 volumes de descarga 

para poupança de água. As funções adicionais são me-
nos óbvias, tais como os dispositivos para inserção 
dos blocos de higiene de sanita ou a unidade de extra-
ção de odores, que só podem ser vistos quando a placa 
de descarga é aberta.

No entanto, a maior diferença entre as placas de co-
mando modernas e a primeira geração está na atual 
disponibilidade de formatos, cores e materiais. Da 
mesma forma que a casa de banho foi transformada, de 
uma unidade funcional sanitária para um oásis de bem-
-estar, decorada e com bom gosto, tornaram-se cada 

Como é que trabalham os 
profissionais sanitários? 
Quando é que uma casa de 
banho é antiga? Para mui-
tos, basta um rápido olhar 
para a placa de descarga 
do autoclismo embutido na 
parede.

← Uma placa de comando de 
descarga dourada, com 
interrupção de descarga – este 
é o modelo mais caro da gama 
Geberit, na década de 1980.

↑ O modelo básico desde a década de 1990, com o inovador mecanismo  
de dupla descarga.

↑ Em 1964: a primeira placa Geberit de descarga para o autoclismo de interior.

↑ Um modelo mais barato na década de 1970, sendo esta a cor preferida nas áreas 
públicas e semipúblicas.
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vez mais exigentes sobre a escolha do modelo de pla-
cas de comando. Tomando isto em consideração, a 
atual gama de produtos da Geberit inclui nada menos 
do que 12 diferentes modelos de placas de comando 
de descarga para os autoclismos de interior Geberit – 
não incluindo a cor e variações de materiais.

Estas novas placas vêm com uma série de característi-
cas especiais. Por exemplo, temos a Geberit Sigma60 
para ser instalada mesmo à face da parede. Depois há a 
Sigma50, em que poderá ter acabamento personaliza-
do, de acordo com os gostos pessoais. E, não vamos 
esquecer a Sigma10, que está equipada com apenas 
um botão, devido à sua função de interrupção de des-
carga. O que estas placas têm em comum é a necessi-
dade de pressionar um botão para acionar a descarga 
do autoclismo de interior. Todavia, existem, já há algum 
tempo, alternativas para esta descarga puramente ma-
nual.

O desenvolvimento contínuo inabalável
O uso da tecnologia elétrica não pára na porta da casa 
de banho. A descarga automática tem sido uma cons-
tante nas casas de banho públicas e semipúblicas há já 
algum tempo. Esta solução higiénica, conveniente já 
está também a tornar-se popular nas casas particula-
res. Há as placas de comando de descarga totalmente 
eletrónicas (como a Geberit Sigma80), as placas que 
permitem uma descarga quer automática e quer manu-
al (como a Sigma10), sendo uma tecnologia com design 
contemporâneo, em projetos modernos. No entanto, 
se esta tecnologia irá eventualmente crescer, tornan-
do-se um padrão nas casas particulares, é realmente 
uma incógnita, já que as placas de descarga automáti-
ca ainda são relativamente caras.

Contudo, nem de longe nem de perto estão ainda esgo-
tadas todas as possibilidades de melhorar ainda mais a 
descarga do autoclismo de interior. Isto é evidente só 
pelos inúmeros produtos novos e inovações apresen-
tados, ano após ano, nas feiras. Na ISH 2013, em Frank-
furt, a Geberit apresentou os primeiros protótipos da 
placa Sigma70 – plana, em metal, extrafina que parece 
flutuar na frente da parede. Não tem botões, funciona 
sem eletrónica, tendo apenas de ser tocada levemente 
nas extremidades, para acionar um volume de descar-
ga maior ou menor pretendido. ←

Em breve, sistema de 
descarga por voz?

Três questões a arquitetos e designers

Onde colocariam a placa de descarga se não tivessem 
restrições técnicas?

Annette Laxy: Seria bom se não tivesse 
que se virar para efetuar a descarga. 
Gostaria de colocar a placa de descarga 
próxima do suporte de papel higiénico  
ou perto do chão.

Joop Gerards: A posição ideal seria ao lado 
do suporte de rolo de papel higiénico.  
Isto permitiria uma descarga confortável  
e também contribuiria para um design 
elegante e calmo.

Harry Schumacher: Na maioria dos casos, 
os utilizadores têm considerado o posi-
cionamento da placa de descarga ergono-
micamente correto. No entanto, a livre 
seleção do posicionamento seria desejá-
vel nas sanitas para pessoas com mobili-
dade condicionada.

Qual seria o formato ideal para a placa de descarga 
para sanita?

AL: Seria tão pequena quanto possível – 
ou mesmo totalmente invisível. Uma ideia 
seria uma espécie de barreira de luz na 
parede de azulejos ou no chão, que fun-

cionasse como uma placa de descarga 
automática.

JG: A placa de descarga que tem que coin-
cidir com o tamanho e a aparência do 
suporte de rolo de papel higiénico.

HS: Para mim, a integração otimizada na 
parede, em termos de cor e material seria 
mais importante do que o tamanho. Isto 
também facilitaria a limpeza.

Como deverá funcionar a placa de comando de 
descarga no futuro?

Como deverá funcionar a placa de coman-
do de descarga no futuro?

AL: Por razões de higiene é essencial a 
descarga automática, sem contacto.

JG: Descarga por sistema de controlo de 
voz seria a solução definitiva, é claro.

HS: O aspeto mais importante é que a 
funcionalidade seja completamente 
fiável. As casas de banho devem tornar-
-se tão inteligentes que a placa de  
comando de descarga clássica não será 
mais necessária.  ←

↑ Joop Gerards é um arquiteto que 
trabalha em Maastricht (Holanda, NL).

↑ Annette Laxy é uma decoradora de 
interiores que trabalha em Hamburgo 
(Alemanha, DE).

↑ Harry Schumacher é um designer 
industrial que trabalha em Milão (Itália, 
IT) e Munique (Alemanha, DE).

→ No futuro, as 
placas de descarga 
serão muito mais 
pequenas e refinadas: 
protótipo da Geberit 
Sigma70 com 
descarga servo.

← A atual placa de 
descarga para as áreas 
públicas:  
Geberit Sigma10 com 
descarga automática para 
a máxima higiene – atrás 
desta placa resistente  
cromada está a tecnologia 
e muita eletrónica.
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Um pequeno ralo  
com uma poderosa 
drenagem 
Ralos Geberit Pluvia para caleiras

Produtos & soluções

 Um grande número de instalações indus-
triais e armazéns têm, muitas vezes, telha-
dos ou coberturas ligeiramente inclinados, 
podendo facilmente cobrir dezenas de mi-
lhares de metros quadrados de área. Du-
rante as fortes chuvadas, são drenados 
grandes volumes de água para as caleiras, 
feitas de betão pré-fabricado ou estruturas 
de aço. Por este facto, estas caleiras têm 
que ser drenadas de forma fiável.

Tendo em consideração esta situação, a  
Geberit desenvolveu um novo ralo  Pluvia 
para o sistema de drenagem de coberturas. 
O ralo Geberit Pluvia de 19 l/s  para caleiras 
é composto por apenas dois componentes 
e impressiona, devido à sua elevada capa-
cidade de drenagem de 19 litros, por se-
gundo e um design bem concebido, até ao 
mais ínfimo pormenor. A tampa do ralo 
pode ser removida e recolocada, sem fer-
ramentas, o que também torna mais fáceis 
os necessários trabalhos de manutenção.

A importância da drenagem de  
emergência 
Como o diâmetro do novo ralo é de apenas 
18 cm, aplica-se em caleiras com um diâ-
metro de até 21 cm. Estão incluídas seis fi-
xações para instalação em caleiras de be-
tão, podendo ser aplicadas em orifícios 
pré-perfurados de forma segura. A ligação 
permanentemente estanque entre a saída 
do telhado e a caleira é garantida por uma 
junta selante adequada. Com caleiras  
de aço inoxidável, o ralo Geberit Pluvia é  
rebitado no local e a ligação vedada com 
solda. Recomenda-se na ligação deste ralo 
Geberit Pluvia ao sistema de drenagem 
com tubos Geberit PE, situados por baixo 
da cobertura, o uso de uma união de eletro-
soldadura.

Para garantir que a drenagem da cobertura 
funciona corretamente, quando as caleiras 
estão bloqueadas com lixo, como folhas e 
galhos, deve-se aplicar um ralo por caleira, 
como uma drenagem de emergência. O re-
equipamento dos ralos Geberit Pluvia 19 l/s 
também é possível, sem a necessidade de 
qualquer ferramenta.

Apoio importante ao projeto
Devido ao seu modo de funcionamento, 
com base em pressão negativa, o experi-
mentado e testado sistema Geberit Pluvia 
de drenagem de coberturas pode rápida e 
fiavelmente drenar quantidades muito ele-

A instalação de ralos de 
coberturas em caleiras  
de betão ou de aço é bas-
tante complicada, devido  
à área limitada de espaço 
geralmente disponível. 
Não é assim com o novo 
ralo Geberit Pluvia para 
caleiras 19 l/s – devido aos 
componentes mínimos e  
a um design bem concebi-
do, é garantida uma ins- 
talação rápida e permanen-
temente estanque.

vadas de água dos telhados e coberturas. 
Ao fazê-lo, requer menos tubos de queda e 
diâmetros de tubo mais pequenos do que 
num sistema convencional de drenagem de 
coberturas, poupando-se também em es-
paço e custos.

O correto dimensionamento dos tubos é 
crucial para garantir o funcionamento per-
feito do sistema. Com o software Geberit 
Proplanner para o planeamento, a Geberit 
disponibiliza gratuitamente ajuda aos pro-
jetistas e engenheiros sanitários. Os Técni-
cos de projeto e comerciais da Geberit es-
tão também disponíveis para ajudar com as 
soluções mais adequadas a cada situação 
de projeto.  ←

Apesar das limitações de espaço nas caleiras, a 
instalação do novo ralo Geberit Pluvia   19 l / s é tão  
fácil quanto possível.

1. Marcar os contornos e os pontos de perfuração

2. Perfurar seis furos

3. Aplicar a junta vedante

4.  Posicionar o ralo e martelar as fixações nos buracos 
pré-perfurados 

5. Colocar a tampa do ralo Pluvia

←  A tampa compacta do ralo Geberit Pluvia 19 l/s para 
caleiras pode ser fixada com facilidade e firmemente.

5
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Tecnologia de instalação

Os tubos tricompos-
tos estão a aumentar
A combinação perfeita do plástico e do metal

Até à data, a Geberit pro-
duziu 320 000 quilómetros 
de tubos tricompostos –  
o que é cerca de oito vezes 
a circunferência da Terra. 
Estes tubos, de elevada 
qualidade, para a distribui-
ção de água potável, apli-
cações de aquecimento e 
de ar comprimido garan-
tem uma aplicação rápida  
e sem complicações, no 
local da construção.

Até ao final da década de 1980 eram aplica-
dos em quase todos os sistema de distribui-
ção de água potável tubos em cobre ou em 
aço galvanizado. O mesmo se aplica às ins-
talações de aquecimento. Esta situação só 
começou a alterar-se lentamente, mas de 
forma constante após o aparecimento dos 
tubos tricompostos. Atualmente, os tubos 
tricompostos são usados em mais de um 
quinto de toda a distribuição de água potável 
e instalações de aquecimento na Europa e 
nesta tendência de crescimento, não há si-
nais de diminuição.

Possibilidades de aplicação universais
Os clássicos tubos tricompostos, incluindo 
os do sistema Geberit Mepla e do sistema 
Geberit PushFit, são produzidos em três ca-
madas: A camada exterior é de polietileno 
resistente (PE-RT), oferecendo proteção 
contra danos mecânicos e corrosão. A ca-
mada intermédia é de alumínio, dando a es-
tabilidade ao tubo e tornando-o também 
mais flexível. Finalmente, a camada interna 
feita de polietileno reticulado (PE-Xb), sendo 
higiénico para a água potável e resistente à 
corrosão.

mente melhores, em termos de impacto am-
biental, em comparação com todos os tubos 
de metal. Apenas as varas de tubos total-
mente em plástico, tais como os tubos Ge-
berit PushFit em PB apresentam um balanço 
ecológico ligeiramente melhor.

Competência prática convincente
As principais razões para o crescimento sus-
tentável dos tubos tricompostos podem ser 
encontradas no trabalho diário, no local de 
construção: o seu reduzido peso de trans-
porte e a facilidade da instalação, com a tec-
nologia de compressão. Para além disto, os 
tubos até ao diâmetro 20 mm podem tam-
bém ser facilmente dobrados com a mão, 
poupando em acessórios e tempo de insta-
lação. Os sistemas com tubos tricompostos 
da Geberit possuem também outras vanta-
gens. Por exemplo, os tubos e acessórios 
são todos tamponados na fábrica, assegu-
rando assim uma perfeita higiene no interior, 
até à altura da sua instalação. Finalmente, as 
ferramentas muito fáceis de usar e desen-
volvidas pela Geberit permitem uma rápida e 
segura aplicação no local, especialmente o 

corta-tubo para cortar o tamanho pretendi-
do, o rebarbador-chanfrador de tubos com 
diâmetro até 26 mm.  ← 

↑  Os tubos tricompostos são produzidos a partir de três camadas. Até à data, a Geberit já produziu mais 
de 320 000 quilómetros deste tipo de tubo.

↑  Os tubos tricompostos com um diâmetro até 
20 mm podem ser facilmente dobrados.

↑  Sistemas de distribuição de elevada 
qualidade com tubos tricompostos: o Geberit 
PushFit para ligações por encaixe (topo) e o 
Geberit Mepla com ligação por compressão.

←  Bildlegende

↓  Bildlegende

←  Produção de tubos tricompostos com 
isolamento térmico na fábrica de Givisiez (Suíça).

Tubos tricompostos  
Geberit Mepla – testados  
e experimentados, com 
acessórios de compressão.

O sistema Geberit Mepla para distribui-
ção de água potável não deixa nada  
ao acaso. Com tubos de dimensões de 
16 mm a 75 mm, tanto com ou sem 
isolamento já pré-aplicado em fábrica, 
bem como uma grande variedade  
de cerca de 300 acessórios, em PVDF 
(plástico duro), em bronze ou latão  
permitem uma aplicação universal. Os 
tubos com diâmetros até 26 mm  po- 
dem ser comprimidos com ferramenta 
manual. A gama de produtos é comple-
mentada por acessórios e adaptadores 
para os sistemas Geberit Mapress e 
Geberit PushFit.

Esta estrutura fornece aos tubos tricompos-
tos uma série de propriedades vantajosas. 
São mais leves e mais resistentes à corrosão 
do que todos os tubos metálicos, mais ine-
rentemente estáveis e robustos do que to-
dos os tubos de plástico, fáceis de trabalhar, 
podendo ser utilizados numa variedade de 
aplicações. Como resultado, os tubos tri-
compostos são usados agora na maioria dos 
países europeus, em sistemas de aqueci-
mento e refrigeração, tubos de ar comprimi-
do e redes de distribuição de  água potável 
quente e fria nos edifícios. Devido à elevada 
resistência química da camada interna, es-
tes tubos são adequados para todas as qua-
lidades de água potável.

Fabricado na Suíça
Em comparação com os outros tubos tri-
compostos no mercado, os tubos Geberit 
Mepla são caracterizados pela sua camada 
comparativamente maior de espessura de 
alumínio, garantindo um grande nível de es-
tabilidade. Durante a produção, esta camada 
é pressionada em torno do tubo interior e da 
extremidade, sendo a costura soldada topo 
a topo. Por este facto, não existe nenhuma 
sobreposição, o que garante uma resistên-
cia uniformemente elevada dos tubos à fle-
xão,  em todas as direções. Com uma resis-
tência à pressão que é muito superior à 
pressão de ensaio padrão de 15 bar, estes 
tubos oferecem uma excelente durabilidade.

Os tubos tricompostos Geberit Mepla são 
produzidos, numa fábrica no município suíço 
de Givisiez, especializada exclusivamente 
nestes produtos. O processo de produção 
tem sido continuamente aperfeiçoado nos 
últimos anos, desde a compra de matérias- 
primas, ao consumo de energia e de água e 
às emissões de CO2. A reciclagem dos tubos 
foi também melhorada e agora está em  
97 por cento. Isto significa que os tubos tri-
compostos Geberit Mepla são significativa-

O Geberit PushFit – um sistema de distribuição de água 
potável moderno, com ligações por encaixe

O sistema Geberit PushFit para distribuição de água potável está disponível nas 
dimensões de 16, 20 e 25 mm. Devido aos sofisticados acessórios de encaixe, a 
instalação é muito fácil – basta simplesmente cortar, rebarbar, calibrar e encaixar  
o tubo no acessório. Um indicador de ligação em verde fluorescente, aquando do 
encaixe, indica que o tubo está completamente inserido e de forma segura. É apenas 
necessária uma única ferramenta para  rebarbar e calibrar os três diâmetros de  
tubos.
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Produtos & soluções Projeto de referência

Preparado 
para o futuro
As estruturas da Geberit possuem 
novos pontos de ligação adicionais

Todas as estruturas Geberit 
para sanitas suspensas 
estão agora equipadas de 
série com diferentes pontos 
de ligação ocultos de eletri-
cidade e ligações de abas-
tecimento de água. Isto 
significa que os seus clien-
tes estão perfeitamente 
preparados para as futuras 
normas de conforto e con-
veniência.

Com 306 metros, o «The 
Shard» é o edifício mais alto 
da Europa e um novo marco 
na paisagem da cidade de 
Londres. A vista da casa de 
banho do 68.º andar é espe-
tacular.

Uma casa de banho  
com vista panorâmica
Muito acima dos telhados de Londres

↑ Vista panorâmica do 68.º andar sobre a zona financeira de Londres.

↑ A nova estrutura Geberit com instalação de tubos para ligações de abastecimento de água (1) e um ponto 
de ligação para um tubo de alimentação elétrica (2).

A partir do 68.º andar até ao topo – com uma 
altura impressionante de 240 metros acima 
do nível da rua – encontra-se uma galeria 
para visualização, de quatro andares, que 
está aberta ao público. Esta oferece aos vi-
sitantes uma vista panorâmica de Londres 
e muito para além. Mesmo as casas de ba-
nho possuem uma vista panorâmica única. 
É certo que, com tanto cenário espetacular, 
não passam imediatamente despercebidas 
as elegantes e de elevada qualidade placas 
Geberit de comando de descarga Sigma50. 
Apenas os profissionais irão imediatamen-
te notar que o edifício mais alto da Europa 
está também equipado com estruturas  
Geberit com os autoclismos de interior 
para sanitas suspensas. ←

Projetado pelo arquiteto italiano Renzo Pia-
no, o arranha-céu brilha no luar da noite, 
como um caco gigantesco de vidro verme-
lho, por cima dos telhados de Londres. O 
edifício está localizado perto da Tower Brid-
ge e agora está a despertar uma dura con-
corrência ao monumento tradicional, ao 
cativar os corações dos turistas. Afinal, o 
«The Shard» estabelece os novos padrões. 
Podem ser encontrados num total de 72 an-
dares, entre outras instalações, o hotel 
Shangri-La, de cinco estrelas, com 200 
quartos, diversos restaurantes e escritó-
rios, 12 apartamentos de luxo e numerosas 
lojas.

1

1

2

Nas casas de banho modernas, não são vi-
síveis nem tubos, nem cabos de ligação à 
rede elétrica. Quer a tecnologia sanitária e 
a elétrica estão localizadas na parede, cada 
vez mais os aparelhos sanitários são proje-
tados, de modo que, hoje em dia, as liga-
ções permaneçam ocultas. Isto dá uma im-
pressão organizada e torna também a 
limpeza muito mais fácil.

Todavia, quando pretender posteriormente 
a instalação de um sistema integrado de la-
vagem, necessitará inevitavelmente de 
uma ligação de água e de um cabo elétrico. 
Por esta razão, a Geberit equipou as suas 
estruturas para as sanitas suspensas com 
pontos adicionais de ligação eléctrica e tu-
bos de abastecimento de água. Isto signifi-
ca que as atuais e futuras soluções com-
pletas Geberit AquaClean com sistema 
integrado de lavagem podem ser instala-
das de imediato e no futuro, com todas as 
ligações necessárias ocultas.

O único pré-requisito é que o ponto de par-
tida para a ligação elétrica estar equipado 
com tubo durante a instalação, através do 
qual um cabo de ligação à rede pode ser 
enfiado na caixa de derivação seguinte, se 
necessário. Este ponto pode ser utilizado 
não só para uma sanita, como para o siste-
ma integrado de lavagem, mas também, por 
exemplo, para ligar à rede elétrica uma pla-
ca de descarga automática.

Um sinal de informação sobre a abertura de 
serviço do autoclismo de interior indica a 
posição exata dos tubos de abastecimento 
para tubos de água e para a ligação de ele-
tricidade. Isto evitará que mais tarde tenha 
de se procurar as ligações embutidas na 
parede. ←
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Campanhas

Bem-estar  
com água
Uma espreitadela aos bastidores da nova  
campanha Geberit AquaClean

Como iria realizar a produção de um filme promo-
cional sobre o tema de limpeza, higiene, bem- 
estar e frescura? O fotógrafo e diretor italiano 
Francesco Carrozzini fê-lo, concentrando-se 
essencialmente na interação entre o homem e  
a água.

← Uma pequena pausa para a embaixatriz da marca  
Geberit AquaClean Melanie Winiger e Felipe Portugal 
solista, do ballet de Zurique.

→ Tema da nova campanha publicitária da Geberit 
AquaClean.

↓ O Diretor Francesco Carrozzini (à direita) e o cinegrafista 
Eric Zimmermann (à esquerda) a observar as primeiras 
filmagens.

Carrozzini não precisava de adereços exclusivos ou 
ilhas exóticas dos mares do sul para captar a atenção 
do público. Em vez disso, contou simplesmente com al-
gumas peças de roupas arejadas e pequeno tanque de 
água até aos tornozelos para os filmes e  fotos da cam-
panha Geberit AquaClean. Aqui, a embaixatriz da marca 
Melanie Winiger – dança, por vezes sozinha e outras ve-
zes juntamente com um bailarino. O público é assim 

atraído pelos elegantes e poderosos movimentos dos 
corpos, bem tonificados, pela dinâmica dos salpicos da 
água cristalina e pela naturalidade da água na pele.

Os bailarinhos e a água foram colocados magistralmen-
te na ribalta. O trabalho de iluminação e câmara de Fran-
cesco Carrozzini criam tanto de suspense como de fas-
cínio. O diretor e fotógrafo italiano, que já trabalhou com 
estrelas como Morgan Freeman e Scarlett Johansson e 
modelos como Heidi Klum e Linda Evangelista, conce-
beu imagens que evocam claramente as mensagens-
-chave, ou seja, pura limpeza, higiene suave, moderno, 
bem-estar e frescura natural.

Claro, não fez tudo isto sozinho. As imagens refinadas, 
claras  escondem o fato de que mais de 40 pessoas tra-
balharam nesta produção durante cinco dias. A monta-
gem do filme em estúdio e os ensaios das filmagens, 
com atores amadores só levou dois dias, enquanto a 
filmagem durou cerca de três dias e prolongou-se até à 
noite.

Os novos filmes e temas publicitários foram já introduzi-
dos em vários mercados. As reações positivas do públi-
co confirmaram que valeu a pena o trabalho árduo. ←

↑ A Melanie Winiger recebe um pequeno retoque rápido de Raphaël Salley (cabelo) 
e Alice Ghendrih (maquilhagem).
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Christian Schmidli e Leo Giger trabalham na 
fábrica de engenharia COFELY AG, em Win-
terthur (Suíça). Viveram já muitas experiên-
cias ao longo da vida, mas nada como esta. 
Juntamente com o mestre cervejeiro Tors-
ten Pape, na plataforma na cervejaria, brin-
dam à conclusão dos trabalhos de instala-
ção, com as primeiras garrafas de cerveja, 
acabadas de produzir, na nova fábrica. «Não 
é mau», Leo comenta brevemente a Giger, 
antes de acrescentar a sua aprovação: 
«Que não sou um grande especialista em 
cerveja, mas poderia habituar-me com 
isto». Nas semanas anteriores, o experiente 
canalizador teve que utilizar, várias vezes, 
as suas capacidades de improvisação, 
quando fez a ligação junto à cuba de cobre, 
do sistema de filtragem e dos numerosos 
tanques de aço, na cervejaria.

O seu colega Christian Schmidli, que super-
visionou o trabalho da instalação, como 
gestor do projeto, ficou também impressio-

O mestre  
cervejeiro é rei!
Não é exatamente o seu trabalho diário

Instaladores responsáveis

nado com a bebida de cor umbra: «Quando 
bebo cerveja, costumo beber a Lager, mas 
esta cerveja tem muito mais caráter e sa-
bor», explica, antes de beber um gole. Tors-
ten Pape, o mestre cervejeiro da Alemanha, 
explica a sua criação da seguinte forma: «O 
que estamos a beber aqui é conhecido 
como cerveja umbra, que é fabricada a par-
tir de cevada de malte, de elevada qualidade 
e de uma variedade especial americana de 
lúpulo. Em seguida, adicionei estirpes de le-
vedura selecionadas, de fermentação supe-
rior, antes de permitir amadurecer como 
produto acabado. Este tipo de cerveja é es-
pecialmente popular na Bélgica, mas tam-
bém nos EUA. Queremos acabar com uma 
lacuna no mercado através da introdução de 
cervejas especiais, como esta, na Suíça».

Com várias centenas de 
metros de tubos Geberit 
Mapress em aço inox,  
um cliente que sabe o que 
faz e um canalizador ex- 
periente precisarão de  
 planos detalhados?  
Um breve relato sobre uma 
construção, não conven- 
cional, de uma cervejaria  
na Suíça.

Cada cervejaria é única
As cervejas especiais estão atualmente em 
voga, como uma alternativa às oferecidas 
por grandes cervejarias internacionais. Os 
apreciadores de cerveja estão constante-
mente a brincar na produção de cerveja e 
criação de microcervejeiras. No entanto, al-
guns são capazes de se estabelecer, no 
mercado, a longo prazo. Torsten Pape e os 
seus parceiros de negócios foram capazes 
de tirar partido disto, com a obtenção de nu-
merosos componentes de elevada qualida-
de para a sua cervejaria, a preços relativa-
mente baixos de uma cervejaria insolvente, 
na Holanda. Foram adquiridos adicional-
mente noutros locais os tanques de armaze-
namento e um sistema de enchimento adap-
tados às suas próprias necessidades.

Os tubos e acessórios Geberit Mapress em 
aço inox, com diâmetros de 28 mm a 54 mm 
foram utilizados para fornecer a cerveja 
com água gelada, o ar comprimido, CO2 e 
água quente. Os regulamentos definem que 
as tubagens de distribuição de cerveja e de 
vapor têm de ser construídas com tubos em 
aço inox soldados. Este trabalho extrema-
mente demorado foi realizado por canaliza-
dores especializados.

Trabalhar sem plantas, em CAD
Para Christian Schmidli e Giger Leo, o maior 
desafio, foi profissionalmente ligar os vá-
rios componentes uns aos outros na fábrica 
de cerveja, e, em seguida, para a máquina 
de refrigeração, o gerador de vapor, o siste-
ma de ar comprimido e outras unidades na 
cave. Desde o início, ficou claro que os com-
ponentes mais importantes da cervejaria –
como a cervejaria, tanques de cerveja ou 
sistema de enchimento – deviam ser colo-
cados no grande tanque em betão. No en-
tanto, não há projetos detalhados ou até 
mesmo listas de materiais para as tuba-
gens. «Não temos muito tempo para o pla-
neamento», explica Christian Schmidli. «No 
entanto, o mestre cervejeiro esteve sempre 
por perto a supervisionar o projeto, em 
cada etapa, ou seja, poderíamos falar dire-

tamente com ele no local, como ligar melhor 
os componentes individuais.» A presença 
de um distribuidor de produtos sanitários, 
nas imediações da cervejaria, ajudou-o 
enormemente no seu planeamento. Quan-
do necessário, os tubos e acessórios po-
diam ser fornecidos diretamente dali e mui-
to rapidamente.

Geberit Mapress – uma solução compro-
vada na engenharia industrial
Devido aos seus níveis elevados de flexibili-
dade, a tecnologia de compressão, com 
uma poupança de tempo, o sistema Geberit 
Mapress foi a solução perfeita na constru-
ção de uma fábrica de cerveja. Para além 
disto, Leo Giger é extremamente experiente 
na engenharia industrial e tem um ótimo 
gosto para a decoração. Com a sua ajuda, 
os sistemas de tubagens tornam-se verda-
deiras obras de arte. Quando questionado 
sobre os desafios específicos deste proje-
to, aponta-nos para o teto e explica: «Como 
pode ver, este é um espaço aberto, com te-
tos altos. Embora tivesse sido montado um 
sistema de instalação para os tubos sob o 
telhado, não havia um número suficiente de 
pontos de fixação para as seções de tubos 
verticais –. Alguns dos quais até quatro me-
tros de comprimento». Por causa da sua 

agilidade e capacidade de trabalho, Leo  
Giger soube exatamente o que fazer nestas 
situações, e encontrou sempre uma manei-
ra de fixar os tubos de forma segura.

O resultado é um mestre cervejeiro comple-
tamente satisfeito. «Esta é uma cervejaria de 
elevada qualidade, profissional. Embora seja 
muito menor que as cervejarias das grandes 
marcas, do ponto de vista técnico, oferece 
as mesmas possibilidades. Como pode ver, 
os resultados iniciais, sabem muito bem», 
sorri, antes de brindar, tocando com o copo 
de vidro a todos os presentes.  ←

↑  A cervejaria concluída.

↑  Leo Giger, Torsten Pape e Christian Schmidli (da esquerda para a direita) com a amostra da primeira cerveja, produzida na cervejaria Doppelleu, em Winterthur (Suíça).

↑  Leo Giger comprimindo os acessórios Geberit Mapress 
em aço inox.
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Projeto de referência

Remodelação  
do hotel Hotel  
Sta. Justa ****,  
em Lisboa 

No projeto de remodelação do hotel Santa Justa, em 
concreto, qual a sua opinião sobre a adequação dos 
sistemas Geberit? Indique-nos, por favor, as soluções 
Geberit instaladas.

No projeto do Hotel Sta. Justa **** – Lis-
boa, os sistemas Geberit foram adequa-
dos às necessidades e aos requisitos do 
Cliente – Promotor Falabela.
Para as estruturas de instalação de 
sanitas e bidés suspensos, as soluções 
escolhidas foram maioritariamente as 
estruturas Geberit Duofix (UP320) para  
os quartos e nas zonas públicas e nos 
serviços as estruturas Geberit Kombifix 
(UP320) para sanitas suspensas, com 
placas Geberit de comando de descarga 
Tango. E ainda para urinóis, o sistema de 
descarga automática Geberit, com IV, com 
estruturas Geberit Kombifix para urinóis 
suspensos. 
A adequação é, na nossa opinião, a mais 
indicada, não só pela qualidade do produ-
to, mas acima de tudo a garantia da 
funcionalidade para este tipo de utilização 
de grande frequência e com requisitos de 
qualidade superior.

Enquanto arquiteta, tem-se «cruzado» com sistemas 
Geberit. Quer dar-nos a sua opinião sobre a Geberit? 

É um produto de qualidade garantida e 
que inova constantemente no design.

Como analisa a situação atual do mercado em que atua 
e, que segmento residencial ou não residencial, 
construção nova ou reabilitação vêem melhores 
oportunidades no futuro? 

A atual situação do mercado – construção 
/ projetos – atravessa uma enorme crise 
instalada, nomeadamente em Portugal!  
E que se reflete negativamente em dema-
siados setores produtivos e financeiros 
do país. O segmento residencial – habita-
cional, encontra-se praticamente estag-
nado essencialmente na construção nova!  
Hoje em dia e a curto prazo, vejo apenas 
algumas oportunidades de futuro na 
reabilitação. 
Esta sim, representa uma percentagem 
em crescente expansão e de grande 
importância, não só para contrariar a crise 
instalada no setor da construção mas 
também pela necessidade de mudança de 
mentalidade. 
Com a manutenção, preservação e salva-
guarda do património existente, não só ao 
nível de monumentos e edifícios classifi-
cados mas essencialmente na cidade 
como um todo. Preservando a nossa 
história e muita diversidade de linguagens 

↑  Dina Oliveira, Arquiteta

↑  Hotel Santa Justa, edificio antes da 
remodelação

↑  Hotel Santa Justa, depois da renovação

arquitetónicas, melhorando a imagem 
global e as condições de habitabilidade e 
funcionalidade dos edifícios, moderni- 
zando-os, atualizando-os e valorizando-
os. Adaptando-os às novas necessidades 
e às realidades da sustentabilidade. 

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

Com a NLA, e estando mais direcionada 
para o setor do turismo e hotelaria, na 
vertente de Reabilitação, indico o  
Bairro Alto Hotel ***** (Lisboa),  
Lisbon City Hotel *** (Lisboa), Hotel Sta. 
Justa**** (Lisboa).
Estando em desenvolvimento mais  
projetos de Reabilitação de vários  
edifícios existentes em Lisboa, para 
Hotéis de Charme.
A título individual, indico a Reabili tação  
da Aldeia Histórica de Sortelha, onde 
iniciei o caminho mais específico da 
reabilitação e trabalhar com património 
existente. ←
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Entrevista

Ricardo Ferreira
J. Ferreira & Oliveira, Lda

A empresa J. F. Oliveira, Lda é uma das 
mais conhecidas nos domínios das 
instalações de hidráulica e instalação de 
produtos Geberit. Desde quando iniciaram 
atividade e em que zonas do país têm 
concentrado mais o vosso trabalho? 
A J. Ferreira & Oliveira, Lda. (JFO) é uma 
empresa presente no mercado há cerca 
de 30 anos, vinculando a qualidade dos 
seus serviços à utilização dos melhores 
produtos. Fundada em 1982, a JFO tem 
mantido um crescimento sustentado, 
com base numa estrutura produtiva e 
bem preparada para as alterações 
verificadas nos mercados em que atua. 
Em 1998 a J. Ferreira & Oliveira encontra 
na Geberit um excelente parceiro de 
negócio, dado o seu «know-how» e a 

Entrevista

Paulo Fonseca
Paulo A. A. Fonseca – Canalizações  
do Algarve, Lda, sócio gerente

Dedica-se a algum hobby, sempre que a 
sua atividade profissional o permite?  
Está disposto a partilhar com os nossos 
leitores este hobby?
Sim, apesar de toda a agitação do que é 
ser gestor de uma empresa mesmo que 
esta seja pequena, onde toda a gestão  
e coordenação é feita apenas por uma só 
pessoa, ainda se arranja algum tempo 
para dar passeios de bicicleta e por 
vezes pedestres, na nossa zona existem 
locais bastante aprazíveis, com uma 
natureza esplêndida, sim porque o 
Algarve é mesmo assim desde a serra ao 
mar temos muito por onde escolher. No 
entanto o meu maior hobby é sem dúvida 
acompanhar todos os passos do meu 
clube de eleição, o Sporting. Nas férias 
gosto imenso de passá-las no Algarve,  
de preferência em Albufeira. 

Enquanto gestor e instalador, tem-se 
«cruzado» com sistemas Geberit. Quer 
dar-nos a sua opinião sobre a Geberit?
Efetivamente, como instalador, tenho- 
me cruzado inúmeras vezes já há alguns 
anos com os sistemas da Geberit. Por 
esse motivo, mantenho uma relação 
muito próxima quer dos sistemas quer 
com os colaboradores da parte técnica 
da Geberit, onde faço parte da assistên-
cia técnica na zona sotavento.

←  Paulo FonsecaComo analisam a situação atual do 
mercado em que atuam e, que segmento 
residencial ou não residencial, construção 
nova ou reabilitação vêem melhores 
oportunidades no futuro?
A conjuntura atual em Portugal não é, 
infelizmente, a melhor, ou a mais fácil. É 
cada vez mais notória a dificuldade em 
competir no nosso mercado, dada as 
características económicas atuais e o 
estado em que o mesmo se encontra. O 
binómio qualidade-preço torna-se assim 
cada vez mais complicado de encontrar. 
Estando os alicerces dos nossos serviços 
assentes na qualidade, é nossa função 
procurar, afincadamente, apresentar as 
melhores propostas aos nossos clientes, 
visando a sua satisfação e garantir a 
excelência nos serviços prestados. 
Cabe-nos acreditar, enquanto portugue-
ses e empreendedores, que a tendência é 
o desenvolvimento do nosso mercado, e 
investir nas potencialidades de que 
dispomos. É com base nisto que vemos 
que as oportunidades incidem na 
reabilitação de edifícios. 

Que opinião tem sobre os sistemas 
Geberit e quais as características que mais 
apreciam de cada sistema.
Fiabilidade, inovação e qualidade são 
algumas das imensas características que 

poderíamos utilizar para descrever a 
Geberit. O estudo e a procura constante 
de soluções técnicas para os vários 
desafios propostos conseguem satisfa-
zer as mais elevadas exigências técnicas 
de projetistas e arquitetos nunca 
esquecendo o instalador, proporcionan-
do-lhe uma facilidade de montagem 
aliada à qualidade dos produtos. Nos três 
tipos de sistemas apresentados pela 
Geberit (sanitário, distribuição e dre-
nagem), é possível encontrar uma 
resposta que se adapte às exigências de 
cada projeto. Em todos, existem soluções 
que podem ser aplicadas a vários tipos de 
construção, desde o projeto mais simples 
ao mais complexo. É de realçar a fiabilida-
de dos produtos Geberit, sempre que 
bem aplicados, sendo esta uma das 
variadas razões que sempre levou a JFO a 
investir na formação, inovação e desen-
volvimento dos seus técnicos, garantindo 
aos seus clientes a otimização dos 
serviços e dos produtos utilizados. 

Que obras querem destacar, das muitas 
que instalaram produtos Geberit? 
Durante estes 15 anos de ‹parceria›, têm 
sido inúmeras as obras onde são 
instalados os produtos Geberit, nos  
mais variados tipos de projetos.  
Consideramos pertinente realçar, a nível 
de construção hoteleira, duas grandes 
obras: o Hotel Olissipo Oriente, Lisboa 
(foto acima, à direita) e o The Yeatmen 
Hotel, V.N. Gaia (foto acima, à esquerda), 
nos quais foram utilizados nos sistemas 
de distribuição de água o sistema 
tricompostos Geberit Mepla, e a nível de 
drenagem o Geberit Silent-db20,  
o qual apresenta excelentes capacidades 
de isolamento acústico, particularidade 
essencial ao bem-estar em unidades 
hoteleiras e que demonstra as excelen-
tes capacidades dos produtos desenvol-
vidos pela Geberit. Além destas obras, 
destacamos, também, o MarShopping 
(Matosinhos), as Fábricas Enercom 
(Viana do Castelo), Dolce Vita (Porto), 
Continental Mabor (V. Nova de Fama-
licão), IKEA (Matosinhos) e Shopping 
Palácio do Gelo (Viseu). Trata-se de 
projetos de elevada dimensão onde toda 
a área de cobertura se encontra a ser 
drenada pelo sistema Pluvia. Apesar de a 
enumeração referir projetos de grande 
proporção, é importante mencionar que 
os sistemas Geberit têm sido instalados 
nas mais variadas construções. Indo um 
pouco ao encontro à questão anterior, a 
capacidade de adaptação dos produtos 
Geberit permitem-nos que a sua utili-
zação seja adaptada a qualquer obra, 
independentemente da sua dimensão.  ←

qualidade de produtos que apresenta ao 
mercado. A aposta na Geberit confirmou 
que o caminho traçado até então sempre 
foi o correto: qualidade na prestação de 
serviços. É facto que, dada a conjuntura 
actual, não é fácil seguir estes parâmet-
ros, mas é de igual forma nossa premissa 
seguir aquilo em que acreditamos e 
apostamos desde sempre. Contudo, é 
com satisfação que afirmamos que não é, 
para nós, opção abdicar da qualidade em 
prol de volume de serviços e negócios. 
Ao longo dos anos, a JFO tem realizado 
trabalhos em todo o território nacional, 
incluindo Açores, estando atualmente 
mais concentrada na área da Grande 
Lisboa, oferecendo sempre excelência e 
qualidade nos projetos realizados.

Como analisa a situação atual do mercado 
em que atua e, que segmentos residencial 
ou não residencial, construção nova ou 
reabilitação veêm melhores oportunidades 
no futuro? 
A situação da construção no Algarve é de 
estagnação, no entanto temos outros 
setores de mercado como as moradias de 
gama alta e obras novas ou remode-
lações.

Quer indicar-nos alguns projetos de 
referência de que foi responsável?
Gostaria de indicar o Monte Rei Golf & 
Country Club, na foto, como um dos 
projetos significativos que incorpora 
vários sistemas da Geberit, nomeada-
mente  Geberit Silent-db20, Geberit 
Pluvia, Estruturas Geberit Kombifix para 
sanitas e bidés suspensos, válvulas 
Geberit para banheiras, válvulas de 
admissão de ar e o sistema Geberit 
Mepla.  ←



Geberit Monolith

Design 
urbano.

Módulos sanitários Geberit Monolith cativam não só à primeira vista, devido aos 
materiais de elevada qualidade, mas também depois de uma observação mais de-
talhada. Permitem uma maior liberdade para as preferências individuais, quer na 
escolha de lavatórios ou de outros aparelhos sanitários cerâmicos: bidés ou sanitas 
suspensas ou ao chão (BTW). Por exemplo o Geberit Monolith pode ser aplicado em 
qualquer casa de banho elegante, sotão - ou até numa casa de praia.

Para mais informações → www.geberit.pt/monolith
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