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Editorial

Dr. José Seabra, Diretor Geral

Caros Clientes,

Em 2012, a Geberit irá lançar, mais uma 
vez, uma gama extraordinária de novos 
produtos. A maioria deles será apresen-
tada nesta Revista para Clientes.
Como fornecedor líder em tecnologia sanitária, estamos sempre a trabalhar 
em novas ideias para futuros produtos e soluções. No entanto, nem todos 
estes projetos são desenvolvidos em produtos que serão comercializados. 
Porque sempre fizemos bem o nosso trabalho de casa, muito antes de intro
duzir um novo produto: Será que o produto realmente cumpre as exigências 
dos nossos clientes? É uma melhoria radical em relação às soluções anterio-
res? Será que mantém os padrões de qualidade,  pela qual o nome Geberit é 
conhecido em todo o mundo? E, é sustentável e pode ser fabricado de forma 
ecológica, amiga do ambiente?

Todos os anos, investimos muito, a fim de encontrarmos as respostas válidas 
para estas perguntas. Mas estamos convictos de que o investimento vale a 
pena. Porque só assim temos a certeza de que podemos fornecer produtos e 
soluções que lhes oferecem, bem como aos vossos clientes, um valor acres-
centado. Descubra por si mesmo!

Esperamos que aprecie a leitura desta revista.

Saudações cordiais



4 5Revista para Clientes  Março 2012

Conteúdos

Geberit Monolith:
Novas formas de design 
para a casa de banho.
Produtos & Soluções  6

Novo centro de produção 
de Geberit AquaClean. 
Para o nosso próprio  
benefício  11

Um ícone de design entre 
as placas de comando de 
descarga.
Produtos & Soluções  12

Um micro gerador de 
energia para torneiras 
automáticas.
Produtos & Soluções  18

Conteúdos
Projetos de referência 5

Módulo sanitário Geberit Monolith para bidés 10

Placa Geberit de comando de descarga Sigma01  14

Estrutura Geberit Sanbloc com drenagem sifonada 
à parede para duches 15

Entrevistas  16

Novo O-ring para acessórios Geberit Mapress 20

Máquinas de compressão para profissionais  21

Ópera sobre o Rio das Pérolas 22

Projetos de referência

1

Complexo de piscinas Municipais  
de Estarreja
O complexo de Piscinas de Estarreja  inau-
gurado em 2010 é um complexo sustentá-
vel e ecoeficiente em poupanças energéti-
cas e de água, em cerca de 50 %.
Este projeto, da autoria do Arquiteto Rui 
Rosmaninho,  contempla soluções e produ-
tos Geberit, nomeadamente o sistema de 
distribuição de água Geberit Mepla com  
1500 m de tubos de diversos diâmetros, o 
sistema Geberit Pluvia, com 25 ralos Pluvia, 
sistema de drenagem de águas residuais 
em Geberit PE ( 1.000 m), estruturas Geber-
it Kombifix para sanitas  e urinóis suspen-
sos (37),  25 placas Geberit de comando de 
descarga Bolero, 8 separadores de urinóis 
Geberit, 33 torneiras de lavatório automáti-
cas Geberit e 33 sifões Geberit para 
lavatórios

→  www.cm-estarreja.pt

2

Edifício Adicais
No centro da cidade do Porto, na Boavista, 
junto ao edifício da Casa da Música, na con-
fluência da Avenida da Boavista, Rua Ofélia 
Diogo da Costa e Rua dos Vanzeleres, pro-
jetou-se um Empreendimento, composto 
por dois edifícios distintos, interligados ao 
nível do teto do rés-do-chão por um ele-
mento estrutural de grande vão, constituí-
do por quatro blocos estruturalmente inde-
pendentes, onde foram aplicados 4000 m 
de tubos e acessórios de diversos diâme-
tros do sistema de distribuição de água po-
tável Geberit Mepla, sistema Geberit Pluvia 
com 14 ralos Pluvia, 108 autoclismos de in-
terior Sigma (UP320).

Empreiteiro: Grupo Casais

Projecto de Estruturas – Carlos Delfim, En-
genharia de Estruturas, Lda

Equipa de projeto: Eng.º Carlos Delfim, 
Eng.ª Ana Paula Costa e Eng.º Manuel Trigo 
Neves

3

Edificio Living Foz
Inaugurado em 2010 o edifício Living Foz, 
desenhado pelo atelier dEMM arquitectura, 
construído e promovido pela J.Camilo, 
venceu o prémio internacional de arquite-
tura “Leaf Awards 2011” em Londres, no 
passado dia 16 de Setembro. O projeto 
vencedor integrava uma shortlist de 47 fi-
nalistas de todo o mundo na categoria 
“young architect of the year” sendo da au-
toria do arquitecto Paulo Fernandes Silva 
que contou com a colaboração dos arqui-
tetos Isabela Neves e Tiago Soares Lopes.

Neste edíficio foram instalados 140 estru-
turas com autoclismos de interior Sigma 
(UP320) e 140 placas Geberit de comando 
de descarga Sigma20.

1

2

3
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Os módulos sanitá
rios Geberit Monolith 
definem as novas 
tendências em design 
da casa de banho.  
O que se iniciou há 
dois anos, com  
apenas um módulo 
para sanita evoluiu 
para uma família de 
produtos, com um 
design impressio
nantemente inova
dor e elegante.

↓  Os módulos sanitários Geberit Monolith 
para lavatórios podem ser opcionalmente 
equipados com gavetas e um toalheiro duplo.

O que é que alguém necessita quando está 
em frente ao lavatório? Definitivamente, de 
água potável quente e fria, bem como sa-
bonete e uma toalha. Depois, há outras uti-
lidades, como pasta dentífrica e escova de 
dentes, creme hidratante, um pincel da bar-
ba, ou algodão para remover a maquilha-
gem – que precisam de ser colocados ou 
armazenados em algum sítio.

Com o módulo sanitário Geberit Monolith 
para lavatório, pode fornecer aos seus 
clientes uma solução nova e extremamente 
atrativa para qualquer uma destas necessi-
dades, enquanto resolve também uma sé-
rie de desafios técnicos, de forma elegante.

O módulo sanitário Geberit Monolith para 
lavatórios contém todas as funções e toda 
a tecnologia sanitária de um lavatório, num 
único módulo. Vamos começar com a tec-
nologia sanitária: O módulo foi projetado 
para que possa ser ligado à rede, já existen-
te, de distribuição de água potável quente e 
fria, bem como ao tubo de descarga, sem 
necessidade de  grandes ajustes. O módulo 

Produtos & Soluções

está equipado com tubos flexíveis para a li-
gação de água, de fácil acesso, assim como 
com um sifão de lavatório embutido.

 Torneiras de parede perfeitamente 
instaladas no módulo
A possibilidade de instalar torneiras de pare-
de de forma perfeita e com pouco esforço é 
particularmente atrativa para os canalizado-
res. Por  vezes, a instalação da torneira à pa-
rede  torna-se num problema complicado 
para o instalador profissional. No módulo sa-
nitário Geberit Monolith para lavatórios tal 
não acontece: está equipado de fábrica para 
que a instalação de uma torneira de parede 
possa ser feita num piscar de olhos. Para os 
clientes que preferem uma torneira instalada 
no lavatório, existe também um modelo do 
módulo sanitário Geberit Monolith sem qual-
quer buraco no revestimento frontal.

Todos os módulos sanitários Geberit Monoli-
th permitem uma grande liberdade de esco-
lha para o cliente. Muitos dos lavatórios dis-
poníveis no mercado podem ser aplicados 
com estes módulos.

O novo e elegante 
design para a 
casa de banho
Design intemporal, fácil de instalar

Descrição do módulo sani
tário Geberit Monolith para  
lavatórios

Dimensões (W ✕ H ✕ D): 73 cm ✕ 114 cm ✕ 
11 cm
Peso total: 45 kg, incluindo gavetas

Materiais do produto:
Placa de revestimento em vidro tempe
rado  
Tampas laterais em alumínio escovado 
Estrutura de suporte e suspensão em 
aço

Cores do vidro: Preto, branco ou umbra.

Opções: toalheiro duplo, 31 cm ou 41 cm 
de comprimento, gavetas à esquerda e / 
ou à direita
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Opções com grandes benefícios
Para aproveitar ao máximo as possibilida-
des do módulo sanitário, a Geberit disponi-
biliza gavetas opcionais e toalheiros. As 
gavetas estão instaladas quer no lado es-
querdo e / ou direito do módulo sanitário. 
Uma pequena pressão sobre a tampa late-
ral de alumínio, abre as gavetas, que ofere-
cem bastante espaço para todos os tipos 
de produtos e objetos de higiene pessoal, 
graças às prateleiras bem concebidas.

O toalheiro duplo da EMCO (série “Loft”) 
pode ser aplicado num rail, pré-instalado 
do lado esquerdo e / ou lado direito do lava-
tório. Está disponível em dois comprimen-
tos (31 cm e 41 cm).

Fácil de instalar em todos os aspetos
Todos os módulos sanitários Geberit Mo-
nolith são concebidos de modo a que pos-

sam ser instalados por um canalizador, em 
poucas horas. Assim sendo, os módulos 
sanitários Geberit Monolith para lavatórios 
não são exceção. Normalmente, utilizam-
se as ligações existentes, não requerendo 
trabalho adicional,  sendo produzido pouco 
lixo e um mínimo de ruído. Por esta razão, 
os módulos sanitários Geberit Monolith são 
também adequados para  renovações ou 
remodelações das casas de banho.  ←

Opte pela gama completa

Uma casa de banho moderna deve 
possuir um número de equipamentos 
úteis: lavatório, duche, sanita e, se o 
espaço permitir, uma banheira. Além 
disso, uma casa de banho deve estar 
equipada para ser confortável  e fácil  
de limpar. Nas últimas décadas, a  
Geberit desenvolveu produtos inova
dores e métodos para tornar isto 
possível colocando muitos componen
tes, tais como sistemas de distribuição  
de água potável, autoclismos e sistemas 
de drenagem embutidos na parede.
Com os módulos sanitários Monolith,  
a Geberit oferece agora uma linguagem de 
design única, para satisfazer os requisi 
tos do que pretendemos nas casas de 
banho modernas: Uma casa de banho 
em que várias funções são agrupadas em 
módulos, bem concebidos. Considere, 
como exemplo, o módulo sanitário 
Geberit Monolith para lavatórios: 
características funcionais, tais como 
áreas para armazenamento, espaço para 
lavatório e toalheiros, bem como fixa  
ções, ligações à rede de distribuição de 
água e sifão embutido foram aplicados  
num módulo bem concebido, que pode 
ser embelezado com uma grande 
variedade de lavatórios e torneiras 
disponíveis no mercado. A mesma 
filosofia está subjacente ao projeto de 
módulos sanitários Geberit Monolith  
para sanitas e bidés. Graças aos excelen
tes materiais, como o vidro ou alumínio  
e aos métodos de produção evoluídos, os 
módulos sanitários Geberit Monolith 
demonstram toda a sua qualidade até nos 
mínimos detalhes.
Os prémios de design concedidos a vários 
módulos sanitários Geberit Monolith são 
mais uma prova de que esta nova linguagem 
de design captou o espírito da época.

↑  Novos elementos de design para a casa de banho: a família dos módulos sanitários Geberit Monolith.

↑  Pensado até ao ínfimo detalhe – o funcionamento interno do módulo sanitário Geberit Monolith para lavatórios.

Daniel e Tom Irányi Stäubli 
da empresa de design Tribe
craft, sedeada em Zurique, 
projetaram a família de 
produtos Geberit Monolith. 
Numa entrevista, explicam o 
que é especial nos novos 
módulos sanitários.

 
O Geberit Monolith é inovador e revolucio-
nário na área de projeto de uma casa de 
banho. Qual foi o seu maior desafio, na fase 
de conceção de design?

Daniel Irányi: Queríamos usar o 
Geberit Monolith para quebrar os 
padrões convencionais do 
espaço nas casas de banho. O 
autoclismo e agora o lavatório e 
bidé devem assumir novos 
papéis. É por isso que reposicio
námos completamente o Geberit 
Monolith. Em termos de design, 
vimos inúmeras possibilidades 
de utilizar o produto como uma 
peça de mobiliário, com forma 
assimétrica, ou como um móvel 

aparador. No entanto, a Geberit 
quer colocar os produtos no 
mercado que oferecem aplicação 
universal. O módulo Geberit 
Monolith obedece completamen
te a este critério.

O que o inspirou para criar esta forma 
especifica do Geberit Monolith?

Tom Stäubli: O Geberit Monolith é 
bastante modesto em termos de 
design. No entanto, pode ser 
usado para ter um forte impacto 
na casa de banho. Para conseguir 
isso, trabalhámos nas suas 
dimensões durante algum tempo. 
Sempre com a certeza, de que o 
Geberit Monolith é uma peça 
elegante, integrado com os 
aparelhos de cerâmica. O volume 
e superfície do vidro conferem
lhe o necessário equilíbrio. O 
vidro é o material ideal para o 
Geberit Monolith, por ser elegan
te, higiénico e fácil de trabalhar. 
Além disso, o efeito de reflexo da 
cerâmica cria uma sensação de 
profundidade.

Como é que os diversos módulos sanitá-
rios Geberit Monolith combinam entre si?

Tom Stäubli: Os módulos formam 
uma família de produtos. Numa 
família real, os membros da 
família não parecem todos iguais 
e os módulos sanitários têm 
também as suas próprias carac
terísticas individuais. Dependen
do do produto, todos têm fun
ções diferentes, que também 
devem ser refletidas no design.

Até que ponto a forma dita a função?

Daniel Irányi: A condição era que 
o Geberit Monolith fosse tão 
simples de usar quanto possível, 
também por crianças. Mas os 
aspetos funcionais tinham que 
ficar ocultos, para dar a forma ao 
Geberit Monolith, tal como ele é. 
É por isso que não há nenhuma 
placa de descarga, na parte da 
frente da placa de vidro. Não 
teria sido coerente. Pensei 
também no canalizador, razão 
pela qual, o produto é lógico e 
fácil de instalar.

Como conseguiu fazer este projeto, tão 
fácil de instalar? A Geberit deu-lhe apoio e 
aconselhou-o?

Daniel Irányi: Na fase de projeto,  
certificámonos de que a facili
dade de instalação, famosa nos 
produtos Geberit, tornarseia 
também uma marca comercial 
do Geberit Monolith. No entan
to, graças à Geberit, fomos 
capazes de trabalhar com as 
pessoas certas, a fim de conce
ber o Geberit Monolith com um 
design elegante e fácil de 
instalar.  ←

A interação perfeita  
entre a forma, a função 
e a qualidade

↑  Daniel Irànyi (esquerda) e Tom Stäubli da  
empresa de Design Tribecraft, em Zurique.

↑  Estudos de Design pela Tibecraft  sobre “Autoclismos do futuro”.

O Prémio de Design iF (Product 
Design Award) tem sido um selo de 
qualidade para o design industrial 
desde 1953. É concedido por 
especialistas internacionais e 
representa a fiabilidade e qualidade 
do produto.
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Para nosso próprio benefício Produtos & Soluções

Novo local de produção 
para o Geberit AquaClean

O novo centro de produção 
para Geberit AquaClean, 
sanita com sistema integra-
do de lavagem que limpa 
com água, foi inaugurado 
em Rapperswil-Jona, na 
Suíça. A Geberit investiu 10 
milhões de francos suíços 
nesta fábrica, que apresen-
ta a última tecnologia em 
fabrico.

A fábrica principal, na Suíça, foi já respon-
sável pela produção, nos últimos 3 meses, 
por todas as soluções completas Geberit 
Aquaclean, sanita e sistema integrado de 
lavagem, bem como dos tampos Geberit 
AquaClean, com sistema integrado de lava-
gem. Para além disto, a Geberit está a utili-
zar um conceito de produção que não só 
permite um elevado nível de flexibilidade, a 
fim de dar resposta à procura do mercado, 
mas também faz do controlo de qualidade 
uma prioridade. Isto significa que são sub-
metidos a vários testes, desde cada dispo-
sitivo completo, até cada um de seus com-
ponentes individuais.

“A decisão estratégica de combinar a pro-
dução do Geberit AquaClean com sanitas, 
no mesmo edifício de desenvolvimento de 
produtos, aqui em Rapperswil-Jona, vai-
nos ajudar a intensificar o nosso know-
how nesta área exigente de produtos”, diz 
Albert M. Baehny, CEO da Geberit. “A ima-

gem dos produtos sanitários na Europa 
passou por uma mudança - agora há mais 
focalização nas necessidades de higiene e 
bem-estar”, continua “O Geberit Aquacle-
an está a estimular esta mudança de atitu-
de através da introdução de produtos ino-
vadores. Portanto, o investimento que 
fizemos no novo centro de produção é 
também testemunho da nossa crença na 
importância da água, no âmbito da higiene 
pessoal. “O número das vendas, em cons-
tante crescimento, em diversos mercados 
comprovam que as sanitas com sistemas 
integrados de lavagem estão já a enraizar-
se nesses mercados. “Limpar-se com 
água após a utilização da sanita é uma exi-
gência higiénica e uma prática natural. 
Cada vez mais as pessoas estão a aperce-
ber-se disso, e não querem negligenciar 
este aspeto de bem-estar, por muito mais 
tempo”, diz a atriz suíça Melanie Winiger, 
que é a actual embaixatriz da marca para o 
Geberit AquaClean.  ←

↑  Melanie Winiger Geberit e o CEO, Albert 
M. Baehny, inauguraram o novo centro de 
produção Geberit AquaClean.

←  Qualidade e flexibilidade são fundamen-
tais para a produção do Geberit AquaClean.

É 11 cm mais alto e 4 cm 
mais largo que o módulo 
sanitário básico: Módulo 
sanitário Geberit Monolith 
para sanita, tipo 114.

 Com o modelo 114, a Geberit disponibiliza 
agora o módulo sanitário Geberit Monolith 
para a sanita, com as mesmas dimensões 
que o módulo sanitário Geberit Monolith 
para lavatórios. Os dois módulos sanitários 
têm uma altura de 114 cm e quando instala-
dos lado a lado são como se fossem fundi-
dos num único molde. Os tamanhos revis-

Adequado para os  
módulos sanitários  
Geberit Monolith  
para lavatórios 

Tal e qual como gémeos

↑ O módulo sanitário Geberit Monolith para sanitas, tipo 
114, equipado com um Geberit AquaClean 8000.

→  Os módulos sanitários Geberit Monolith para 
sanitas e bidés

Introduzido há cerca de dois 
anos, o módulo sanitário 
Geberit Monolith para sani-
ta, tipo 101, tem um novo 
parceiro: o módulo sanitário 
Geberit Monolith para bidé.

Com o módulo sanitário Geberit Monolith 
para bidé, a Geberit aumentou na perfeição 
a família Geberit Monolith. Os módulos sa-
nitários podem ser combinados com a 
maioria dos aparelhos cerâmicos disponí-
veis, bidés suspensos ou ao chão. É tam-
bém fornecido com um toalheiro integrado. 
Típico do Geberit Monolith, a instalação é 
muito simples. As dimensões do módulo 
sanitário Geberit Monolith para bidé são 
idênticas às do módulo sanitário Geberit 
Monolith para sanita, tipo 101.  ←

tos fazem deste módulo sanitário Geberit 
Monolith para sanita, tipo 114, apropriado 
para sanitas cerâmicas de grandes dimen-
sões, e também perfeitamente adequado 
para o Geberit AquaClean, sanita e sistema 
integrado de lavagem. A produção, mate-
riais e componentes deste  módulo sanitário 
Geberit Monolith para sanitas são seme-
lhantes aos utilizados no modelo menor, tipo 
101. Ambos os modelos são adequados 
para instalação de sanita suspensa e ao 
chão (BTW) e possuem dupla descarga do 
autoclismo, para poupança de água. A placa 
de revestimento frontal do módulo sanitário 
Geberit Monolith para sanita, tipo 114 está 
disponível em preto, branco e umbra.  ←
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A placa Geberit de comando de descarga 
Sigma80 foi concebida como um olho ocul-
to: não é mais do que uma placa de vidro 
espelhado aparentemente levitando, e de 
profundidade mágica. E não menos. Qual-
quer impressão digital na superfície iria 
interferir com os reflexos de luzes e som-
bras. Felizmente, a placa só funciona num 
modo automático.

Imagine que está na área da sanita de uma 
casa de banho. Uma placa de vidro preto 
elegante embeleza a parede por cima da sa-
nita. Assim que chegar perto dela, fica ati-
vada e permite que saiba o que está a fazer 
por meio de subtis campos de luz. Quando 
colocar a mão na frente dum desses cam-
pos de luz é acionada a descarga do auto-
clismo. E não se limita só a isto, já que após 
sair da área da sanita, o comando eletrónico 
integrado e localizado na parte de trás da 
placa de vidro, regressa ao modo de espera 
e os campos de luz desaparecem. Esta é 
uma descrição, um tanto ao quanto simplifi-
cada, do funcionamento da placa Geberit 
de comando de descarga Sigma80.

↑  Excelente fusão de design minimalista e tecnologia: A placa Geberit de comando de descarga Sigma80.

Tudo o que precisa é de um movimento
Em primeiro lugar e muito importante, esta 
nova placa de comando de descarga – as-
sim como todos os outros modelos da série 
Geberit Sigma – é compatível com qualquer 
autoclismo de interior Sigma. E, assim 
como qualquer outra placa Geberit de co-
mando de descarga, a instalação do Sig-
ma80 é um processo simples, com cada 
etapa cuidadosamente planeada. Desde 
que tenha em atenção que a placa Geberit 
Sigma80 precisa de ser ligada à rede elétri-
ca. Uma vez que a placa de vidro não possui 
botões para accionamento manual, uma li-
gação eléctrica é fundamental para que 
funcione corretamente.

A placa Geberit Sigma80 está programada 
para funcionar com dupla descarga. Em vez de 
dois botões, com diferentes tamanhos, esta 
placa de comando de descarga possui dois 
campos de luz, com diferentes tamanhos. 
Para acionar a descarga, necessita apenas de 
um movimento rápido à frente do campo de 
luz grande ou pequeno. A tecnologia de des-
carga integrada na placa trata do resto.

Programação individual
O utilizador final tem a opção de definir ou 
alterar toda a gama de funções desta pla-

Pode olhar, mas 
não tocar!
Geberit Sigma80, para as necessidades mais exigentes, 
em termos de higiene, design e conveniência

Produtos & Soluções

ca de comando de descarga Com apenas 
alguns movimentos da mão, pode deter-
minar se  ativa  os dois campos de luz 
(LED) de forma permanente ou se os ativa 
apenas quando a a sanita está a ser utili-
zada. Como opção de escolha, estão dis-
poníveis cinco cores diferentes do cam-
po de luz, permitindo ao utilizador 
adaptá-las facilmente ao design de inte-
riores da casa de banho ou ao seu  gosto 
pessoal. Por outro lado, a placa Geberit 
de comando de descarga Sigma80 pode 
ser programada para que a descarga seja 
acionada automaticamente, cada vez que 
a sanita é usada. Finalmente, a placa pos-
sui um modo de limpeza que interrompe 
todas as funções temporariamente. Du-
rante este periodo, ou seja enquanto a 
sanita e a placa estiverem a ser limpas 
não existe qualquer risco de descarga 
ainda que involuntária.

Outros parâmetros e configurações adi-
cionais – por ex.: a ativação automática 
de descargas sanitárias, caso o sistema 
de descarga da sanita não seja utilizado 
por períodos longos – podem ser progra-
madas, utilizando o comando de controlo 
remoto da Geberit (para o serviço de lim-
peza).  ←

Vantagens:
→  Design inovador (reconhecido com  

o Prémio de Design iF)
→  Máxima higiene  (sem marcas de 

dedos, descarga do autoclismo 
automática)

→  A máxima conveniência (inúmeras 
funções que podem ser programadas 
individualmente)

 
O Prémio de Design de Produto  iF 
(Product Design Award) tem sido 
um selo de qualidade para o design 
industrial desde 1953. É concedido 
por especialistas internacionais e 
representa a fiabilidade e qualidade 
do produto.

Descrição
Geberit Sigma80

Campos de aplicação
→ Locais com casas de banho semi-pú-

blicas (por exemplo: hotéis e  
edifícios de escritórios )

→  Casas de banho privadas, elegantes e 
de luxo 

Características
→  Placa de vidro
→  Disponível nas versões preto e 

espelhado
→   Dupla descarga (3/6 l) automática
→   Compatível com as versões de 

autoclismos de interior Sigma, 12 cm 
(UP320) e 8 cm (UP720) 

→  Pode ser aplicada com o Geberit 
AquaClean

→  Visualização de botão de descarga 
por meio de campos de luz

→  Tecnologia de sensor automática
→  Opção de ativação da descarga 

automática ou com intervalos 
pré-programados

↑  A cor da luz LED pode ser alterada com apenas alguns movimentos simples da mão.
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O aço inoxidável faz furor
Design intemporal com acabamentos de elevada qualidade

A placa Geberit de comando de descarga Sigma20, 
com 2 volumes, irá ter disponível uma versão especial, 
de elevada qualidade, em aço inoxidável. A superfície 
da placa e os botões são submetidos a um tratamento 
especial para facilitar a limpeza. Para casas de banho 
públicas, a Geberit disponibiliza esta placa de coman-
do de descarga em versão antivandalismo, com aplica-
ção de parafusos de fixação.

A placa Geberit de comando de descarga Sigma20 é 
perfeita para sanitas de casas de banho, onde existem 
outros aparelhos em aço inoxidável.  ←

Quanto mais bem sucedido é um produto, mais neces-
sita de ser cuidadosamente acarinhado: Por esta ra-
zão, a Geberit decidiu modernizar delicadamente a pla-
ca de comando de descarga Samba. Como modelo de 
continuidade irá ser lançada a nova placa Geberit de 
comando de descarga Sigma01, que substituirá  a pla-
ca Geberit de comando de descarga Samba a partir de 
1 de Abril de 2012.

Tal como acontece com a sua antecessora, a placa  
Geberit de comando de descarga Sigma01 estará dis-
ponível em várias cores. Possui  2 volumes de descarga 
e 13 cores diferentes. A gama inclui também três ver-
sões diferentes de sistemas de descarga de urinóis. As 
novas placas Geberit de comando de descarga Sig-
ma01 terão preços semelhantes aos modelos da placa 
Samba subsituída.

Assim como em todas as placas de comando da série 
Sigma, a Geberit Sigma01 é compatível com os auto-
clismos de interior Sigma 12 cm (UP320), 8 cm (UP720) 
e 7,5 cm (UP750). Além disso, pode ser instalada com o 
dispositivo Geberit para a inserção do bloco desinfe-
tante de WC.  ←

Nova edição 
de um  
clássico
A placa Geberit de  
comando de descarga 
Sigma01

As 13 cores da 
Geberit Sigma01:

1  Branca

2  Bege bahama 

3  Cromada 
brilhante

4  Manhattan

5  Branca acetinado

6  Latão especial

7  Preta

8  Pergamon

9  Agais

1 0 Branca brilhante

1 1 Satinox

1 2 Cromada 
brilhante / 
cromada mate

1 3 Cromada mate

1

2

Estrutura Geberit Sanbloc com  
drenagem sifonada à parede para 
duches de pavimento
Para a construção em alvenaria

3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

Apenas dois anos após o seu lançamento no mercado, 
ficou claro que as estruturas Geberit sifonadas à parede 
para duches de pavimento estabeleceram-se como 
uma alternativa aos ralos sifonados para duches de pa-
vimento. Quer seja com estrutura Geberit Duofix ou GIS, 
no caso de um duche de pavimento, não há virtualmente 
nada  mais simples do que instalar a drenagem à parede.

Devido a este sucesso, a Geberit agora disponibiliza 
também a estrutura Geberit Sanbloc para  construção 
em alvenaria. Tal como, com o bloco de instalação Ge-
berit Sanbloc com autoclismo de interior para louça 
suspença, também este novo sistema  Geberit Sanbloc 
com drenagem à parede pode ser embutido em pare-
des de alvenaria. É fornecido com todas as ligações e 
impermeabilizações  para facilitar a sua instalação. Tal 
como os outros sistemas Geberit de drenagem à pare-
de para duches de pavimento, é compatível com 5 tam-
pas, disponíveis em diferentes acabamentos, incluindo 
um personalizável.  ←

↑  As estruturas Geberit Sanbloc são ideais não só para proteção contra incêndios, mas também 
para construção em alvenaria, garantindo um elevado desempenho e isolamento acústico.

←  A placa Geberit de comando de descarga Sigma20 
 em aço inoxidável.
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Entrevista Entrevista

Paixão pelo mar!
José António Ventura, Sócio-Gerente, Zefil, Lda

Dr. Rui Vieito, Sócio- 
Gerente da Adriazul Materiais  
de Construção, Lda

J.S. Qual é o seu hobby favorito? 

O meu  hobby é estar com o mar, 
desde muito cedo comecei  
no surf, mais tarde adicionei um 
desporto inovador e mais exi-
gente, que  pratico há seis anos, 
agora com uma pausa de seis 
meses,  por causa de uma lesão.

J.S. Quais as principais vantagens dessas  
atividades? 

Desde muito cedo fui sempre 
atraído por água, o som do mar e 
rios  dá-me tranquilidade e uma 
paz enorme. Quem diria que mun-
dos tão opostos, lazer, desporto 
e atividade profissional estão 
ligados à água.
Esta actividade profissional é 
muito exigente e stressante, 
necessito de espairecer o corpo 
como a alma. Quando entro no 
mar, abstraio-me de tudo o resto, 
só eu e o mar, usufruindo de um 
enorme prazer, em estar a fazer 
o que me dá mais prazer, che-
gando ao fim do dia e estar com 
energias suficientes para a nova 
labuta de grandes obstáculos .

J.S. Qual a sua opinião sobre a Geberit? 

Marca de grande prestígio, pio-
neira e inovadora a nível mundial.
A Geberit  com a sua vasta gama 
de produtos de alta qualidade, 
com um apoio grande a gabine-
tes de projetos e um excelente 
serviço  pós-venda, oferecem-
nos grandes oportunidades de 
negócios.  ←

J.S. Qual é o seu hobby favorito? 

Após ponderar, tenho que reco-
nhecer que o meu hobby é estar 
com a minha família. É nesses 
momentos que me sinto melhor. 
A realidade profissional dos dias 
de hoje é tão exigente e absor-
verte que, o pouco tempo que 
disponho, tem de ser aproveita-
do para estar com aqueles que 
me são mais próximos.

Noutros tempos, a leitura era, 
sem dúvida, a atividade de lazer 
que melhor preenchia a minha 
necessidade de evasão. Agora, 
os livros vão-se acumulando  
na mesa de cabeceira e nas pra-
teleiras. Constato que ainda  
não deixei de os comprar, e que, 
sempre que posso, dou uma  
escapadela a uma livraria para 
ver o que há de novidade. Por 
formação, tenho um especial 
gosto pela economia e gestão e, 
por gosto, pela política, biogra -
fias e história comtemporânea.

Nos últimos anos, tenho tentado 
fazer sempre uma viagem  
por ano para fora da Europa. 
O conhecimento de diferentes 
civilizações é essencial para  
nos adaptarmos ao mundo glo-
balizado em que vivemos, mas, 
principalmente, este é o tempo 
para nos libertarmos das preo-
cupações diárias.

J.S. Quais as principais vantagens dessas 
atividades? 

A preservação da unidade e 
coesão familiar é sem dúvida es-
sencial à felicidade do indivíduo. 
A satisfação por poder acom-
panhar o crescimento dos meus 
filhos tornou-me mais humano  
e dá-me uma sensação de rea-
lização, tão ou mais importante, 
que o sucesso profissional.

Quanto à leitura, esta permite 
entender melhor o ser humano e 
a história. É, para mim, a seguir  
à educação da família e da escola, 
a atividades que mais contri-
bui para a formação do caráter 
de um indivíduo. Quem não se 
lembra de um livro que tenha lido 
na adolescência e que ainda hoje 
influencia as nossas decisões. 
Permite também melhor enten-
der o mundo à nossa volta. Foi 
através da leitura, por exemplo, 
que percebi, muitos anos atrás, 
que Portugal seguia um caminho 
errado, em que a liberdade indi-
vidual (e empresarial) foi sendo 
esmagada por soluções apresen-
tadas como promovendo o bem 
coletivo.
J.S. Qual a sua opinião sobre a Geberit? 

A Geberit é um dos nossos for-
necedores que pode ser consi-
derado um verdadeiro parceiro. 
Nos doze anos que trabalhámos 
em conjunto, existiram pou-

↑  José António Ventura: Adrenalina, gosto pelo mar, desportos náuticos e radicais, desde o Surf 
ao Skite.

↑  O meu maior prazer é estar com a familia.

cos momentos maus e muitos 
momentos bons. Mas o que faz 
da Geberit uma empresa dife-
rente, pelo menos em Portugal, 
são as pessoas. No quotidiano 
stressante dos dias de hoje, os 
colaboradores da Geberit dão a 
todos uma lição de profissiona-
lismo, simpatia e  colaboração. 

Porquê escolher Geberit? – Con-
fiança, Serviço, Tecnologia, 
Inovação e Produto.

A evolução da Geberit ao longo 
dos últimos anos, com a constante 
introdução de novos produtos, 
permite-nos sempre apresentar 
ao cliente a solução mais atual que 
está disponível no mercado.  ←
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As torneiras de lavatório 
automáticas Geberit para 
áreas públicas e semi-públi-
cas contribuem para a pou-
pança de água. A partir de 
Abril de 2012, será possível 
equipar as torneiras auto-
máticas com uma fonte de 
alimentação que funciona 
independentemente da rede 
elétrica ou de pilhas – facili-
tando mais  a manutenção 
do que anteriormente.

Até à data, os utilizadores tinham como úni-
ca opção a alimentação elétrica ou a pilhas 
para  o funcionamento das torneiras de la-
vatório automáticas Geberit tipo 185 e 186.  
A partir de Abril,  para além dos modelos 
existentes, as torneiras automáticas Gebe-
rit terão como alimentação de energia um 
micro gerador. Este gerador será aplicado 
diretamente na válvula de corte da torneira 
e utilizará a pressão da rede para gerar a 
energia necessária ao funcionamento das 
torneiras. Esta energia é acumulada  numa 
pilha recarregável.

Com 20 utilizadores por dia
Esta pequena unidade não  requer muitas uti-
lizações para manter em funcionamento as 
torneiras de lavatório automáticas Geberit. 
Uma torneira automática só terá que ser 
acionada, em média 80 segundos, por dia, 
para recarregar a pilha com energia suficien-
te para 20 utilizações diárias. A pilha recarre-
gável, de elevada duração possui uma vida 
útil de, pelo menos, 10 anos.

Este micro gerador é particularmente ade-
quado para áreas públicas de médio a gran-
de número de utilizadores, tais como aero-
portos, estádios, escolas e museus –, bem 
como lavatórios em edifícios com certifica-
ção ecológica e energética. Graças à longa 
duração da pilha recarregável, os intervalos 
de manutenção são consideravelmente 
maiores do que seria no caso de funciona-
mento a pilhas, mantendo baixos os custos 
de manutenção.

Fácil de instalar
O micro gerador para torneiras de lavatório 
automáticas Geberit  oferece  os benefícios 
tanto para os consumidores finais como 
para os canalizadores. Uma vez que a solu-
ção do gerador evita a instalação à  rede 
elétrica, poupa-se no trabalho de coorde-
nação no local e de planeamento em obra. 
Além disso, todos os componentes minús-
culos deste gerador são montados em fá-
brica, sendo uma unidade compacta,  pron-
ta a ser utilizada. Esta nova tecnologia 
apenas exige uma trabalho adicional ligeiro 
por parte do instalador, do que para tornei-
ras automáticas da geração anterior ali-
mentadas por pilha ou a rede elétrica – mais 
que compensado pelas poupanças energé-
ticas e de manutenção obtidas, sendo ainda 
tal vantagem reforçada na subsitutição de 
sistemas já instalados.

Um inteligente  
micro gerador de 
energia
Uma fonte de energia auto-sustentável  
para torneiras de lavatório automáticas

↓  Sob o revestimento elegante, existe um 
micro gerador de energia completo, alimentado 
pela pressão da água potável.

Resumo das vantagens:

→  independente da rede elétrica e 
pilhas

→  pilha recarregável, de longa duração
→  manutenção fácil
→  adequado para instalações com 

frequência média ou elevada

O gerador é protegido por uma caixa ele-
gante, em plástico branco. O design do pro-
duto permite que cada um dos seus compo-
nentes possam serem removidos e 
reciclados. E graças à pilha recarregável,  
há redução do consumo de energia, com 
um adaptador de rede, em modo de espera 
(stand-by) e uma redução dos resíduos de 
pilhas.  ←

O Prémio de Design de Produto iF 
(Product Design Award) tem sido 
um selo de qualidade para o design 
industrial desde 1953. É concedido 
por especialistas internacionais e 
representa a fiabilidade e qualidade 
do produto.
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Ligações por compressão 
ainda mais duráveis
O-ring inovador para os sistemas Geberit Mapress

Produtos & Soluções

O sistema Geberit Mapress é universalmen-
te utilizado. Cumpre todas as expetativas 
em termos de temperatura, estabilidade e 
pressão e é a solução mais convincente 
para todas as aplicações em edifícios de 
escritórios, residenciais e industriais.

Tecnologia de ligação fiável
O sistema Geberit de tubos e acessórios 
metálicos Geberit Mapress são ligados de 
forma segura e estanque por compressão. 
Os acessórios estão equipados com um O-
ring que, ao serem inseridos nas extremi-
dades do tubo,  são, em seguida, comprimi-
dos, usando uma máquina especial. A 
ligação tubo-acessório terá assim a mes-
ma forma, após compressão, conseguidno 
a estabilidade mecânica necessária para 
uma ligação segura. O O-ring na extremida-

Leve, acessível  
e fiável

Os tubos da Geberit requerem máquinas pro-
fissionais. A histórica  fiabilidade e facilidade 
de uso da máquina de compressão Geberit 
série ACO e ECO deu um contributo decisivo 
para o sucesso dos sistemas de compressão 
Geberit Mepla e Geberit  Mapress.

Com a nova máquina de compressão de ba-
teria ACO 102, a Geberit oferece  ao canaliza-
dor um equipamento especialmente útil, ver-
sátil e leve. Graças ao seu menor peso, 
apenas 1,7 kg e uma cabeça de compressão 
giratória até 180º, é extremamente agradável 
utilizá-la e em especial em espaços reduzi-
dos e em que o acesso aos tubos é limitado. 
Ao utilizar este equipamento para  tubos  
Geberit Mapress com diâmetros de 12 a 28 
mm e tubos Geberit  Mepla com diâmetros de 
16 a 40 mm obterá uma compressão fiável.

A máquina de compressão Geberit ACO 102 
está equipada com uma tecnologia de ponta, 
nomeadamente uma bateria recarregável de 
alto desempenho. A monitorização eletróni-
ca garante que cada sequência de compres-
são seja totalmente concluída, antes da man-
díbula pode ser reaberta.  ←

de do acessório é também comprimido, o 
que significa que a ligação é permanente.

Até à data, o sistema Geberit Mapress pos-
suía apenas quatro O-rings diferentes para 
aplicações específicas. Na fábrica, todo os 
acessórios em aço inox são equipados com 
um O-ring preto para as principais aplica-
ções “de água potável, aquecimento, clima-
tização” ou o O-ring amarelo para as tuba-
gens de gás. Para outras aplicações é 
necessário colocar nos acessórios os O-
rings antes da sua instalação.

Materiais inovadores
A Geberit disponibiliza agora um inovador 
O-ring azul, constituído por um fluoroelas-
tómero especialmente desenvolvido para 
as aplicações de “sistemas solares” e in-

dustriais, como sejam“óleo mineral, óleo 
para aquecimento, ar contendo óleo, bem 
como outros produtos da indústria”. Este 
material inovador possui uma elevada re-
sistência química e suporta  temperaturas 
entre –20 °C a +220 °C, oferecendo um nível  
superior de segurança comparativo com 
os O-rings anteriores. A Geberit irá forne-
cer, de fábrica, todos os acessórios metáli-
cos para as aplicações de “sistemas sola-
res” e “indústria” com o novo O-ring azul. 
Assim poupa-se tempo ao canalizador du-
rante a instalação. E para tornar mais clara 
a  sua utilização, estes novos  acessórios 
serão fornecidos com tampas pretas, em 
vez das tampas brancas ou amarelas habi-
tuais.  ←

↑  A máquina de compressão ACO 102 para mandíbulas Geberit Mapress e Geberit Mepla.

Novo O-ring de elastómero fluorado 
(FPM), azul nos acessórios Mapress 
Geberit para sistemas solares e 
aplicações industriais.

↑  Geberit Pluvia: o sistema sifónico com tecnologia de 
drenagem de coberturas, através de pressão negativa.

O sistema sifónico Geberit Pluvia de drena-
gem de coberturas está já aplicado com 
sucesso em todos os Continentes. Para 
nós este é um motivo propulsor do aperfei-
çoamento constante deste sistema e das 
suas componentes.

O exemplo mais recente desta estratégia 
de inovação é  dado pelo novo ralo sifónico 
Geberit Pluvia com uma flange para caleira. 
Graças às suas dimensões reduzidas, o ralo 
sifónico Pluvia tem sido aplicado durante 
muitos anos para drenar coberturas. Até 
agora, só era possível criar uma ligação im-

Ralos sifónicos 
para caleiras
Sem mais solda ou soldadura

permeabilizável e durável entre a calha de 
metal e a cobertura, por meio de soldadura 
ou colagem.

A partir de agora, a Geberit disponibiliza um 
ralo sifónico Geberit Pluvia com uma junta 
de flange para caleiras, o que torna mais fá-
cil o trabalho de ligação exigido. A imperme-
abilização é feita a partir de um elastómero 
especial, a elasticidade deste  evita a utiliza-
ção de agentes lubrificantes e resistentes à 
troca iónica entre diferentes metais. Deste 
modo fica garantida uma  impermeabiliza-
ção permanentemente durável.  ←
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A nova Ópera, em Guangzhou, assemelha-se a duas pedras gigantes do leito 
de um rio. O mundialmente famoso arquiteto Zaha Hadid foi responsável  
pela conceção do edifício – e optou pelo sistema Geberit Pluvia como siste-
ma de confiança para drenagem da cobertura, com uma área de 20 000 m².

água. O granito selecionado para a fachada 
está em concordância com a estrutura or-
gânica do edifício. Enquanto foi escolhido 
para a fachada da ópera um  granito mais 
escuro, tipo cor de carvão, com uma super-
fície grosseira, para o  teatro multiúsos foi 
selecionado outro granito, com caracterís-
ticas que o tornam mais leve e esbranqui-
çado.

Zaha Hadid, que em 2004 recebeu o Prémio 
Pritzker – essencialmente o “Óscar do 
mundo da arquitetura” –  tem agora uma 
agenda cheia de projetos de arquitetura de 
impato internacional. Conjuntamente com 
os 300 colaboradores, este arquiteto ira-
quiano, residente em Londres, elabora pro-
jetos para todo o mundo, incluindo a Poló-
nia, Hungria, Rússia, Egito, Abu Dhabi, 
Austrália e EUA.  ←

Que estatuto tem a Geberit no mercado 
chinês?

Graças à sua excelente imagem, 
na maioria dos casos, a Geberit é a 
primeira opção, neste mercado, 
principalmente quando se trata de 
projetos de construção do Estado. 
A nossa empresa possui, há  
alguns anos, uma excelente equipa 

Entrevista com Manfred Koenigslehner, 
Diretor Técnico da Geberit Ásia-Pacífico

Ópera, em Guangzhou (CN)

Proprietário do edifício: O Município de 
Guangzhou (CN)

Arquiteto: Zaha Hadid Architects, Londres 
(Reino Unido)

Inauguração: Fevereiro 2011

Distribuidor e canalizador: Shenzhen Z.H.C. 
Technology Co., Ltd. (CN)

Geberit know-how:
Sistema Geberit Pluvia de drenagem de 
coberturas, com uma área de 20 000 m², com 
tubos em PEAD.

 

Como seixos  
polidos
Ópera em Guangzhou projetada  
por Zaha Hadid 

Projeto de referência

técnica disponível para dar apoio. 
Além disso, no sul da China – e 
Guangzhou, em particular – possu-
ímos, com sucesso, uma boa 
carteira de projetos de referência.

Quais as vantagens do Geberit Pluvia para 
Ópera?

O sistema Geberit Pluvia permite 
uma solução de drenagem que 
requer muito poucos tubos de 
queda, mesmo no caso de áreas 
de grandes coberturas que neces-
sitam de drenar níveis elevados 
de precipitação. Os tubos do 
coletor horizontal podem ser 
ligados a alguns tubos de queda, 
diretamente por baixo da estru-
tura do teto. Como a pressão 

negativa prevalece nas tubagens, 
não necessitam de pendentes. 
Como resultado, não há perda de 
volume útil do edifício drenado 
com o sistema Geberit Pluvia.

O que faz o Geberit Pluvia destacar-se 
dos sistemas de drenagem convencional 
de coberturas?

O sistema de drenagem conven-
cional de coberturas requer 
grandes tubos de queda coloca-
dos, em intervalos, uniforme-
mente espaçados, em toda a 
estrutura do edifício. O Geberit 
Pluvia não exige estes requisi-
tos tornando-se a solução ideal 
para respeitar  os modernos 
padrões arquitetónicos.  ←

↑  Como uma paisagem formada por erosão e água: o grande auditório da Ópera.↑  O famoso arquiteto Zaha Hadid foi inspirado pelo Rio das Pérolas, nas imediações.

Guangzhou, situada perto de Hong Kong, é 
uma cidade industrial, no sul da China, com 
uma população em rápido crescimento. 
Além das suas torres de escritório, todos 
os dias a cidade está a construir edifícios 
arquitetonicamente sofisticados – entre 
eles, a ópera de Zaha Hadid, que foi inaugu-
rada  na Primavera de 2011. O complexo do 
empreendimento é composto por dois edi-
fícios separados: a Ópera, que é o maior e 
um pequeno teatro multiúsos. Ambos os 
edifícios estão construídos numa posição 
elevada sobre uma base, parecendo a ima-
gem de duas pedras lisas e polidas. O pro-

Granito e vidro na fachada
O grande auditório da Ópera, com capaci-
dade para 1800 lugares, é constituído por 
um revestimento dourado, semelhante a 
champanhe e ouro. Inúmeras e pequenas 
lâmpadas de LED que brilham no teto e pa-
redes enfatizam a atmosfera festiva que 
este espaço cria. As formas curvas das ar-
quibancadas e sacadas parecem ter sido 
criadas por água a correr sobre estas – 
como se fossem pedras arredondadas, por 
um fluxo de movimento rápido. No teatro 
multiúsos, com 400 lugares, o arquiteto 
concebeu mais objetos sobre o tema da 

jeto de Zaha Hadid foi inspirado no Rio das 
Pérolas, que corre próximo da Ópera.

Hadid continuou a invocar este tema dentro 
das áreas do interior da estrutura: as pare-
des e as colunas criam interrupções, com 
linhas assimétricas, enquanto as rampas, 
as escadas e as salas dos edifícios asseme-
lham-se a rios. As áreas de vidro triangular 
na fachada destacam a forma orgânica do 
complexo e abrem as áreas públicas da 
Ópera ao mundo exterior. Os raios do sol  
penetram  no edifcio criando uma imagem 
de um lago banhado pela luz do crepúsculo.



Casa de  
banho com  
design  
recriado.

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

Geberit Monolith
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