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Editorial

Dr. José Seabra, Director Geral

Caro Cliente

Por todo o Mundo as pessoas estão 

as preocupações inerentes à sustenta-
bilidade. Muitos argumentam que a sus-
tentabilidade gera custos mais eleva-
dos. No meu entender, esta opinião tal 
como a relativa à qualidade, baseia-se 
numa incompreensão do processo glo-
bal, que não se restringe apenas à pro-
dução, mas integra o consumo, a utiliza-
ção, a manutenção e a reciclagem.

A Geberit tem liderado o sector sanitário, no domínio da sustentabilidade, 
desde há décadas, e comprova que o crescimento económico e o desenvolvi-
mento a longo prazo são compatíveis com actividades amigas do ambiente e 
socialmente responsáveis. “Na Geberit o consumo de energia e de água tem 
tido um decréscimo continuado e estamos a trabalhar mais eco-economica-

positiva na nossa estrutura de custos.” Consigo, caro cliente, podemos prestar 

Para ter uma ideia, queremos apenas sublinhar que os autoclismos Geberit 
com dupla descarga, instalados na Europa permitem economizar 1,5 triliões de 
litros, por ano, equivalente ao consumo global de água durante 14 dias, das 
famílias na Europa. São números impressionantes!

Saudações cordiais

5

Novidades: A Geberit próxima dos clientes!

1

Delegação Norte
A Delegação Norte da Geberit Tecnologia 
Sanitária S.A. situa-se na Zona Industrial 
de Ermesinde, próximo da Igreja da Sta. 
Rita.

O espaço localiza-se numa das saídas da 
cidade do Porto, em direcção a Valongo, 

minutos dos limites da cidade Invicta (VCI 
– Via de Cintura Interna).

2

Delegação Algarve

Via do Infante – Saída Boliqueime em direc-
ção a Faro, estando a 1,1 km do cruzamento 
para Vilamoura ( vivenda cor-de-rosa, no 1º 
andar).

venha conhecer-nos!

1

2
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Fiável, robusta  
e económica
A tecnologia sanitária automática  
continua a evoluir

Produtos & Soluções

Milhões e milhões de micró
bios podem ser encontra
dos no manípulo e perlator 
da torneira – invisível ao 
olho humano, mas um ver
dadeiro desafio para o 
sistema imunológico. Não é 
de admirar que os respon
sáveis de escolas, estádios 
desportivos, centros co
merciais, hospitais e res
taurantes estejam a aplicar, 
cada vez mais, nas casas  
de banhos as torneiras 
electrónicas e sistemas de 
descarga automática de 
urinóis da Geberit.

Cerca de 180 mil pessoas passam diaria-
mente pelo aeroporto de Heathrow, em 
Londres. Praticamente cada um desses 
passageiros utiliza uma das numerosas 
instalações sanitárias, antes da partida ou 
após a chegada. Isto significa que as tor-
neiras de lavatório e os sistemas de des-
carga de urinóis estão constantemente a 
ser utilizados¸ sendo expectável que os 
sistemas de descarga automática de uri-
nóis e torneiras de lavatório electrónicas 
sejam usados centenas de milhares de ve-
zes, por ano. Por isso, volumes de descarga 
optimizados podem poupar uma grande 
quantidade de água.

As coisas são diferentes num estádio de 
futebol, que só podem ser utilizados uma 
vez ou duas vezes por semana. Mas quando 
os espectadores utilizam as casas de ba-
nho, estas ficam superlotadas. E  é fre-
quente que as tampas dos sistemas de 
descarga e as torneiras tenham de ser re-

sistentes a todos os tipos de actos de van-
dalismo dos espectadores, ao expor a sua 
frustração ou euforia, após cada partida. 
Estes exemplos ilustram a importância de 
ter torneiras electrónicas e  sistemas de 
descarga automática em locais com casas 
de banho públicas: – Oferecem o máximo 
de fiabilidade, extrema robustez, com um 
baixo consumo de água.

Garantia de fornecimento de compo
nentes até pelo menos 25 anos
Durante décadas, a Geberit tem sido o prin-
cipal fornecedor de torneiras de lavatório 
electrónicas e sistemas de descarga auto-
mática. Desde torneiras de lavatório elec-
trónicas a sistema de descarga automática 
embutidos para urinóis, a gama da Geberit 
de sistemas automáticos satisfaz todos os 
requisitos da moderna tecnologia sanitária 
para locais públicos e semi-públicos. Um 
dos motivos importantes para que os insta-
ladores e proprietários de edifícios prefi-

ram os produtos Geberit para locais públi-
cos é o período de disponibilidade de 
fornecimento, quase ilimitado, de peças de 
substituição ou componentes. A Geberit 
garante pelo menos 25 anos, de disponibili-
dade total de fornecimento, de componen-
tes de substituição para todos os seus sis-
temas embutidos, por isso, as peças 
danificadas e outras componentes pode-
rão ser substituídas em qualquer altura.

Energia autosustentável à vista
Com o compromisso de sustentabilidade a 
Geberit desenvolveu e produziu os seus 
próprios componentes-chave electróni-
cos, sensores e válvulas. Este facto tem 
dado à empresa um inigualável Know-how 
na área de sensores IV e válvulas para água 
controladas electronicamente. Para além 
disto, a Geberit também produz sistemas 
de descarga automática para urinol, em 
que a  descarga de um litro não é efectuada 
pelo conhecido sensor IV, mas sim pela 
temperatura e alteração do fluxo no sifão. 

Esta tecnologia permite um maior nível de 
protecção antivandalismo.

Os engenheiros da Geberit estão actual-
mente a desenvolver uma nova fonte de 
energia sustentável para torneiras de lava-
tório automáticas. O objectivo é fornecer a 
sua própria energia aos comandos IV, bem 
como à válvula electromagnética, indepen-
dentemente da fonte de alimentação eléc-
trica ou a pilhas. Além da economia nos 
custos de energia, serão também reduzi-
dos consideravelmente os serviços de ma-
nutenção, na substituição das pilhas em 
instalações sanitárias muito frequentadas.

E a curto prazo:  
para as casas particulares
Com a eletrónica cada vez mais integrada 
na tecnologia sanitária, os sistemas de 
descarga automáticos são agora também 
viáveis em instalações particulares ou se-
mi-privadas. O uso de sensores permite a 
eliminação das convencionais placas de 

comando de descarga mecânicas, abrindo 
novas possibilidades de design. Desta for-
ma, o comando de descarga automática à 
face oferece não só comodidade,  mas 
contribui  também para uma melhor higie-
ne, nas casas de banho privadas.  ←

↑  Instalações sanitárias em locais públicos ou semi-públicos devem actualmente possuir elevados padrões em termos de higiene, 
funcionalidade e fiabilidade.

↑  Sistemas de descarga automática e torneiras de lavatório da Geberit podem ser vistos em todo o Mundo.

O comando de controlo  remoto 

A Geberit desenvolveu um comando de 
controlo remoto, que pode ser usado para 
programar todas as funções do sistema 
electrónico de descarga, a fim de regular, o 
mais eficientemente possível, o consumo de 
água adaptado às necessidades do tipo de 
utilizador e locais de serviço. O comando de 
controlo remoto é utilizado para verificar 
todas as informações relevantes dos sistemas 
de descarga automática e torneiras electróni
cas, para que os serviços de manutenção e/  
ou limpeza, como sejam a troca de pilhas e 
outros trabalhos, possam ser realizados em 
tempo útil.
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Produtos & Soluções Projectos de referência no Norte de Portugal

1

Edificio Vodafone, Porto
O edifício da Vodafone no Porto, dos Arqui-
tectos José António Barbosa e Pedro Lo-
pes Guimarães,  foi distinguido em 2010 
com um prémio internacional “ArchDaily – 
Building of the Year 2010”, na categoria Ins-
titutional Architecture pela sua arquitetura 
invulgar. No passado mês de  Julho, rece-
beu também  o Prémio do Jornal Construir 
2011, IMOBILIÁRIO, Melhor Edifício de Es-
critórios.

Para este edificio de design invulgar, os  
Arquitectos José António Barbosa e Pedro 
Lopes Guimarães, e os Projectistas da 
Afassociados – Projectos de Engenharia – 
S.A seleccionaram os produtos Geberit. 
Entre outras soluções foram aplicados 
neste edificio o sistema Geberit Pluvia (5 
ralos), o sistema de drenagem de esgoto 
doméstico Geberit PE (338m), o sistema de 
distribuição de água potável Geberit Mepla 
(775m),  estruturas Geberit Kombifix para 
urinol suspenso (10), com  respectivos sis-
temas de descarga.

→  www.vodafone.pt

2

Museu do Côa, Foz Côa
O Museu do Côa obteve em Julho último,  
do Jornal Construir 2011, em ENGENHA-
RIA, o Prémio  de Melhor Projecto, atribuído 
ao GOP – Gabinete de Organização de Pro-
jectos.

Também neste edificio encontra produtos 
Geberit, nomeadamente o sistema Geberit 
Pluvia (6 ralos) estruturas Geberit Duofix 
para sanitas suspensas (36) com placas de 
comando de descarga, estruturas Geberit 
Duofix para lavatório  suspenso (38); estru-
turas Geberit Duofix para urinol suspenso  
(11) e os sistemas de descarga.

→  www.arte-coa.pt

3

Mosteiro de S. Martinho de Tibães, Braga
O Mosteiro de S. Martinho de Tibães, antiga 
Casa-Mãe da Congregação Beneditina 
Portuguesa, situa-se na região norte de 
Portugal, a 6 km a noroeste de Braga.

Adquirido pelo Estado Português em 1986, 
logo se iniciou um projeto de recuperação 
que, através das obras “de salvação” prio-
ritárias e de intervenções no Edifício e na 
Cerca, deu os seus frutos, permitindo  
oferecê-lo ao público, dinamizá-lo cultural-
mente e conceber a sua reutilização como 
hospedaria e restaurante desde 2009.

Neste projecto de remodelação e renova-
ção, com qualidade, coordenado pelo Ar-
quitecto João Carlos Santos, do IPPAR, e o 
projecto de águas e esgotos pela Enge-
nheira Fernanda Valente, NEWTON,  possui 
várias soluções e produtos Geberit, entre 
as quais o sistema Geberit Pluvia, sistema 
de drenagem de águas residuais Geberit 
Silent-db20 e Geberit PE; estruturas Geberit 
Kombifix e Geberit Duofix para sanitas sus-
pensas com placas de comando de descar-
ga Bolero e  estruturas Geberit Duofix para 
lavatório suspenso.

→  www.geira.pt/msmtibaes

Nenhuma outra placa de 
comando de descarga 
oferece mais liberdade de 
design do que a Geberit 
Sigma50.

A Geberit disponibiliza a elegante placa de 
comando de descarga Sigma50, com dois 
volumes de descarga, num total de oito 
acabamentos diferentes:
→ em vidro (branco com ornamentos 

florais, verde, ou vidro espelhado)
→ em plástico (branco, preto ou perga-

mon)
→ em metal (aço inox escovado)
→ personalizável

A versão personalizável permite mais op-
ções, já que oferece aos clientes a oportu-
nidade para decidir sobre o tipo de material 
e a cor do acabamento. O Kit possui tudo o 
que é necessário: um desenho com cotas, 
fácil de entender, permitindo a qualquer 
carpinteiro, pedreiro, ou especialista em  
vidros ou plásticos aplicar um acabamento 
personalizável de qualidade. A estrutura da 
placa é feita de zinco fundido e é fornecida 

com um adesivo pré-aplicado, de modo a 
que possa ser instalada facilmente e de for-
ma permanente, após a conclusão do aca-
bamento seleccionado.

Desde o seu lançamento no mercado há 
três anos, foram criados incontáveis aca-
bamentos, para atender aos desejos indi-
viduais dos clientes. Entretanto, até os 
nossos clientes começaram a oferecer 

acabamentos personalizados na Internet, 
concebidos para apelar a uma maior criati-
vidade de preferências.

A placa de comando de descarga Sigma50 
da Geberit foi criada pelo conhecido desig-
ner Christoph Behling. Pode ser aplicada 
em todos os autoclismos de interior Sigma,  
com dois volumes de descarga (UP300, 
UP320, UP700 e UP720).  ←

O seu desejo é a  
nossa  orientação
A placa de comando de descarga para individualistas

↑  Seja em mármore, madeira ou plástico estampados e coloridos, a placa de comando de descarga 
Sigma50, personalizável, torna possível realizar quase qualquer ideia de design.

1

2

3
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Nenhuma outra placa de 
comando de descarga 
oferece mais liberdade de 
design do que a Geberit 
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mon)
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→ personalizável
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nidade para decidir sobre o tipo de material 
e a cor do acabamento. O Kit possui tudo o 
que é necessário: um desenho com cotas, 
fácil de entender, permitindo a qualquer 
carpinteiro, pedreiro, ou especialista em  
vidros ou plásticos aplicar um acabamento 
personalizável de qualidade. A estrutura da 
placa é feita de zinco fundido e é fornecida 
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da Geberit foi criada pelo conhecido desig-
ner Christoph Behling. Pode ser aplicada 
em todos os autoclismos de interior Sigma,  
com dois volumes de descarga (UP300, 
UP320, UP700 e UP720).  ←

O seu desejo é a  
nossa  orientação
A placa de comando de descarga para individualistas

↑  Seja em mármore, madeira ou plástico estampados e coloridos, a placa de comando de descarga 
Sigma50, personalizável, torna possível realizar quase qualquer ideia de design.

1

2

3
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Entrevistas

Ténis e gestão  empresarial!
José Gaspar, Administrador, Canalcentro SA

O jogo interior do 
ténis enquadrado na 
actividade empre
sarial

Desde quando é que surgiu o seu 
interesse pelo ténis?
Surgiu quando tinha mais ou menos dezas
sete anos e fui convidado por um grupo de 
amigos a experimentar a modalidade. Este 
meu primeiro contacto com o ténis foi tão 
entusiasmante que a partir desse dia, nun
ca mais me desliguei desta modalidade 
desportiva com a qual me identifico,  e pra
tico regularmente. 

Como consegue conciliar as suas 
responsabilidades de empresário com  
a prática desportiva?
É tudo uma questão de método e de organi
zação pessoal. No princípio, esta concilia
ção foi um pouco difícil, mas os resultados 
a nível da satisfação pessoal falaram mais 
alto, e aos poucos consegui criar uma roti
na, que hoje me permite praticar com regu
laridade este desporto, três a quatro vezes 
por semana, sem que interfira nos resulta
dos profissionais.

Que benefícios tem obtido deste seu 
hobby?
Para além do prazer que sinto quando prati
co a modalidade, consigo testar a minha 
adrenalina quando confrontado com a 
pressão e adversidades do jogo. O ténis 
desenvolve o espírito de concentração 
emocional, bem como o espírito de coope
ração, de tal forma que os praticantes 
aprendem a valorizar desafios como o res
peito mútuo, amizade, lealdade e ética no 
cumprimento de regras.

Além disso, como o ténis é praticado ao ar 
livre, proporciona aos praticantes o saudá
vel contacto com a natureza, bem como o 
convívio social.

Que opinião tem sobre os produtos  
da Geberit?
Sendo a Canalcentro SA um cliente dedi
cado à comercialização de toda a gama de 
produtos Geberit desde há vários anos, 
permiteme ter uma opinião bem formada 
sobre a marca, se confrontada com todos 
os produtos análogos, fabricados por mar
cas concorrentes. Como gestor e, relativa
mente bom conhecedor, de toda a cadeia 
de produção da gama Geberit, que vai des
de a investigação, a inovação, o controle de 
qualidade bem como o processo de fabri
co, não tenho qualquer dúvida em afirmar 
que todos os produtos Geberit são os líde
res em qualidade e knowhow.  ←

Entrevistas

O prazer de viajar!
Drª Ana Cristina Barros Simões,  
Administradora

Montalgarve – Materiais e Equipamentos 
Industriais, S.A.

Viajar, praticar des
porto  e conciliar as 
responsabilidades 
de empresária.

Qual é o seu hobby favorito?
O meu verdadeiro hobby é viajar, façoo 
sempre que posso e é fundamental para 
conseguir efectivamente descansar. 

Relativamente a um desporto, muito embo
ra não pratique nenhum de forma muito 
empenhada, dedicome a diversas activi
dades desportivas. Vou regularmente à 
piscina ou ao ginásio ao final do dia, e aos 
fins-de-semana, quando o tempo o permite 
(o que no Algarve acontece cerca de 10 
meses por ano), faço uns agradáveis pas
seios de BTT e por vezes também de TT.

Quais são as principais vantagens 
dessas actividades?
A principal vantagem consiste no facto de 
para além de contribuir para nos manter

mos em razoável forma física é uma forma 
saudável de relaxar, de esquecer os proble
mas do escritório e de nos reequilibramos 
psicologicamente, para enfrentar no dia 
seguinte novos desafios. 

Qual a sua opinião sobre a Geberit?
Vejo a Geberit como sinónimo de qualida
de, pioneira no desenvolvimento dos seus 
produtos e com uma aposta muito forte em 
I&D. É uma parceria que já conta com al
guns anos e que tem contribuído para o 
nosso sucesso no mercado do Algarve.  ←

Lagos Plitvice, na Croácia
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Perspectivas visionárias 
da casa de banho
Geberit Monolith – Fantástico aspecto e elevada  
versatilidade 

Três perguntas para Richard Ledergerber,  
proprietário da Ledergerber Haustechnik em 
Mülligen, na Suíça

Geberit: Já instalou uma quantidade 
apreciável de Geberit Monolith. Porque é 
que os seus clientes se decidiram por  
este módulo sanitário?

Richard Ledergerber: Todos os 
projectos, onde instalei um 
Geberit Monolith, foram projec-
tos de renovação em apartamen-
tos mais antigos. Dado que 
construíram as casas de banho 
mais pequenas do que hoje em 
dia, as soluções preferidas aqui 
são as permitem economia de 
espaço. E é aí que o Geberit 
Monolith cativa associado ao seu 
design exterior bonito. Os meus 
clientes, pelo menos, estão 
muito entusiasmados.

Qual é a sua opinião pessoal sobre o 
Geberit Monolith?

Além de seu design convincente, 
o módulo também é tecnicamen-
te bem pensado. Isso significa 
que se pode muito bem ter em 
conta as situações de constru-
ção no local para a instalação, 
que é uma grande vantagem, 
especialmente com renovações.

Pode também imaginar um módulo 
sanitário Geberit Monolith para lavatórios?

Na verdade, estou a imaginar as 
suas vantagens. O sifão normal-
mente visível debaixo do lavató-
rio é naturalmente muito inesté-
tico. Com Geberit Monolith, esta 
tecnologia sanitária fica oculta, o 
que dá uma impressão de bom 
gosto, sendo também prático, 
quando se trata de limpeza.  ←

importante, pois permite efectuar a sua 
aplicação de acordo com cada situação do 
local de instalação. O design deste módulo 
sanitário moderno adapta-se esteticamen-
te a qualquer espaço, quando aplicado de 
forma correcta.

É por esta razão que a instalação de um  
Geberit Monolith num prédio antigo não é 
para principiantes. O entusiasmo do cliente 
pode ainda ser maior sempre que o próprio 
dono acompanhe a instalação deste equi-
pamento elegante e sofisticado na sua 
casa de banho, conferindo ao seu trabalho 
um brilho especial .

Ideias para um Geberit Monolith  
de lavatório
Os designers da Tribecraft não têm estado 
inactivos desde o lançamento no mercado 
do Geberit Monolith para sanitas. Em Mar-
ço de 2011, a Geberit apresentou várias 
possibilidades e estudos para futuros mó-
dulos sanitários na feira profissional e in-
ternacional a ISH, em Frankfurt. Assim, por 
exemplo, um Geberit Monolith para sanita 
foi equipado com uma luz de orientação  
e descarga automática. Estando em con-
formidade com o design minimalista do  
Geberit Monolith: a luz é só visível à noite, 
indicando a localização da sanita.

Uma inovação completa é de um módulo 
Geberit Monolith para lavatório e torneiras. 
Um módulo sanitário deste tipo poderia ter 
gavetas com abertura lateral, uma tomada 
eléctrica, suporte para a toalha e sifão em-
butido. Além disso, estaria opticamente 
preparado para a montagem simples de 
torneiras na parede e poderia ser combina-

do com uma variedade de lavatórios de  di-
versos fabricantes. Concebido em de vidro 
temperado, em diferentes cores e motivos, 
criaria oportunidades únicas para casas de 
banho destacáveis pelo seu design.

Com base nos estudos realizados pela  
Tribecraft, a Geberit vai lançar um Geberit 
Monolith para lavatórios, em 2012. ←

Produtos & Soluções

A Geberit revolucionou o mer-
cado dos autoclismos conven-
cionais com a introdução do 
módulo sanitário Geberit Mono-
lith. Concebido em vidro tem-
perado rapidamente se constitui  
como inovação mundial e pelo 
seu design elegante veio a ser 
premiado em 2010. É um módulo 
sanitário flexível com autoclismo 
integrado, não requerendo,  
na maioria do casos, trabalhos 
adicionais de construção.

Com o desenvolvimento do Geberit Mono-
lith, o estúdio de design Tribecraft, na Suí-
ça, criou uma nova categoria de produtos 
para a casa de banho: o módulo sanitário. 
Satisfaz elevados requisitos estéticos e 
funcionais, permitindo a modernização da 
casa de banho, ou constituindo uma solu-
ção para novos edifícios.

O Geberit Monolith para casas de banho 
preenche, deste modo, uma lacuna entre 
os autoclismos de exterior tradicionais e os 
autoclismos de interior “embutidos na  
parede”. O módulo sanitário elegante, em 
combinação com uma sanita cerâmica com 

design atractivo, realça-se, de forma per-
feita em praticamente qualquer a casa de 
banho. O Geberit Monolith é ainda versátil 
no seu todo: acabamento frontal elegante, 
bem proporcionado, em vidro temperado, e 
disponível nas cores preta, branca e verde 
“mint”.

Instalação com bom senso
O módulo sanitário permite ao instalador 
uma liberdade de design maior do que seria 
de esperar, dado ser à primeira vista uma 
instalação tecnicamente simples. Particu-
larmente em casos de conversões ou reno-
vações, esta flexibilidade é extremamente 

↑  Pouco esforço – efeito impressionante: substituição de uma sanita antiga e autoclismo de exterior 
por um módulo sanitário elegante: Geberit Monolith.

↑  Na feira ISH 2011, em Frankfurt, a Geberit apresentou as muitas possibilidades para o módulo sanitário Geberit Monolith para um público de todo o Mundo.

↑  Este Geberit Monolith com lavatório tam-
bém é um protótipo especialmente construído 
para a ISH 2011.
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Quando há pouco 
tempo
Pré-fabricação com Geberit GIS

tecnologia sanitária os projectos são por 
vezes semelhantes em todos os pisos. E 
ainda mais do que em construções novas, 
o instalador terá de realizar autênticos  
milagres, em horários de reunião, durante a 
renovação de edifícios ocupados. Além 
disso, por razões óbvias, os trabalhos de 
renovação devem originar o mínimo de ruí-
do e confusão.

Todos estes desafios podem ser satisfei-
tos através da pré-fabricação de paredes 
ligeiras completas. Para além disso, uma 
vez que o proprietário do edifício obtém a 
aquisição dos equipamentos sanitários, 
placas de gesso cartonado e estruturas de 
paredes ligeiras de um único fornecedor, 
torna a coordenação da construção mais 
fácil. Por outro lado, os instaladores e pro-
jectistas (arquitectos e engenheiros)  
podem ter a certeza que com o sistema 
Geberit GIS irão ser tidos em consideração 
todos os mais rigorosos requisitos, de se-
gurança estática, protecção contra incên-
dio e isolamento acústico.

Melhor utilização do espaço útil
Na realidade, a pré-fabricação de paredes 
ligeiras é mais vantajosa. Qualquer siste-

ma que possa ser preparado e montado, 
de acordo com o projecto de dimensiona-
mento em oficina do instalador, antes da 
sua instalação, irá economizar muito tem-
po, em obra. Torna-se ainda muito mais fá-
cil garantir uma melhor qualidade sempre 
que o trabalho é feito em oficina, fora dos 
trabalhos atribulados que se verificam em 
obra. A pré-fabricação proporciona tam-
bém uma possibilidade para manter todos 
os funcionários ocupados com trabalho, 
de forma produtiva.

Alguma experiência na aplicação de estru-
turas de instalação é uma vantagem adi-
cional reconhecida. Porém, a experiência é 
fácil e  rapidamente adquirida, com recurso  
a um software Geberit, desenvolvido espe-
cificamente para o cálculo dos traçados e 
elaboração de listas de materiais e estima-
tiva dos custos do sistema. A Geberit dis-

ponibiliza ainda aos seus clientes um apoio 
directo e formação especifica ao projecto.  ←

Produtos & Soluções

Geberit sistema de instalação 

(GIS): benefícios para o consum-

idor-final

→ Solução total fornecida pelo instalador, 
reduzindo os custos globais e esforço de 
coordenação

→ Instalação rápida em obra, com o mínimo de 
ruído e confusão

→ De acordo com os requisitos mais rigorosos 
de estática, segurança, de protecção contra 
incêndio e isolamento acústico

→	 A	arquitectura	de	sistema	aberto	significa	
que os produtos de tecnologia sanitária de 
outros fornecedores podem também ser 
integrados

→  Os três principais elementos Geberit GIS:

o perfil GIS (1) para montagem apenas por uma 
pessoa eficiente, a ligação de perfil GIS (2) para 
unir perfis sem ferramentas, o suporte. GIS de 
montagem (3), para compensar os níveis desi-
guais de construção.

Ninguém gosta de estar sob 
pressão de custo ou de 
tempo. No entanto, os dois  
aparecem muitas vezes 
associados. Em tais situ-
ações, trata-se de uma 
grande vantagem traduzida 
na pré-fabricação.

Imagine que não tem mais de três horas no 
local para a instalação de toda a tecnologia 
sanitária de uma casa de banho – lavatório, 
sanita e banheira. E então, quando tiver 
terminado, apenas precisa ser feita a pin-

tura e colocação de azulejos, uma vez que 
já realizou as obras de construção de pare-
des ligeiras e respectivo acabamento. Isso 
só é possível com o sistema de instalação 
Geberit GIS, que permite a pré-fabricação 
fora do local da obra, ou seja, na sua pró-
pria oficina ou armazém.

Suponha que não há apenas uma, mas 
existem ainda dez casas de banho idênti-
cas, num edifício novo. Neste caso, tor-
nam-se ainda mais evidentes as vantagens 
de eficiência e qualidade do Geberit GIS. 
Enquanto um aprendiz supervisionado ou 
assistente reúnem as paredes de instala-
ção no armazém para recolhê-las prontas 
para montagem, no local da obra, um insta-

lador experiente aplica correctamente a fi-
xação e ancoragem das paredes de insta-
lação e as tubagens para o abastecimento 
de água potável e drenagem de esgoto. 
Assim pode rápida e facilmente efectuar 
qualquer adaptação necessária de última 
hora, já que o projecto e a situação real em 
obra, nem sempre são iguais.

Solução de construção de parede ligeira 
de uma única empresa
O Geberit GIS é também ideal para renova-
ções. Imagine um bloco de apartamentos 
em que todas as casas de banho tenham 
que ser renovados – enquanto os aparta-
mentos estão ocupados! Neste caso, bem 
como, em renovação do pavimento e de 

 ↑  Prontas a instalar, as paredes pré-fabricadas Geberit GIS para casas de banho são entregues na obra a tempo.

 ↑  Os painéis de gesso cartonado aplicados 
correctamente em toda a parede ou em parede 
parcial, com todas as ligações para torneiras  
e aparelhos sanitários de cerâmica.

 ↑  Uma casa de banho moderna – de forma eficiente e 
economicamente construída em apenas alguns dias.

 ↑  Geberit GIS – a solução mais simples e provavel-
mente menos cara também para transformar um 
espaço como este, numa casa de banho atractiva.

1 2 3



14 15Revista para Clientes  Outubro 2011

Quando há pouco 
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Focalização nos  
benefícios para o 
cliente

Um assunto para o patrão

Texto: Mario Nantscheff

As empresas de instalação 
enfrentam constantemente 
uma pressão sobre os 
preços: os clientes procu-
ram um bom trabalho, se 
possível, ao mais baixo 
preço – e não ocultam isto. 
Bem – se o instalador se 
preparou antecipada e 
conscientemente, tem as 
respostas correctas.

De vez em quando, uma empresa de insta-
lação poderá rectificar o orçamento, mas 

esquece-se que se baixar os preços, inspi-
ra desconfiança. Contudo, os clientes com 
estes tipos de “descontos especiais“, mui-
tas vezes, tornam-se cépticos quando os 
recebem. Podem questionar-se: “Será que 
o instalador deliberadamente indicou um 
preço excessivamente elevado para que 
possa então fazer-me uma oferta melhor?”

Ainda assim, requer um certo esforço para 
explicar os preços correctos, após serem 
orçamentados – ao fazer a venda, durante a 
instalação e com serviços de apoio. Per-
gunte-se: Como cliente, quais os tipos de 
bens e serviços que são importantes para 
si para além do preço?

Os preços são efectuados – e apoiados 
com antecedência 
Na verdade, a “luta” quanto ao preço come-

ça muito antes do cliente questionar sobre 
descontos adicionais. É principalmente 
aqueles que dominam este “antes” que são 
vencedores no preço, depois da negocia-
ção. Afinal de contas, quem define o preço, 
não é o seu cliente. O seu cliente tem o di-
reito de questionar, se os serviços que es-
tão a oferecer valem esse preço, o que con-
firmará. A estruturação consciente do seu 
próprio preço é, portanto, uma das tarefas 
mais importantes no mundo dos negócios 
de um instalador – pelo menos tão impor-
tante quanto o planeamento e montagem 
de uma boa instalação. 

O que compõe este ambiente? 
Tudo o que retrata a sua empresa: a ima-
gem de si mesmo, a conduta dos seus ins-
taladores, a aparência de seus veículos, as 
suas instalações comerciais, as oficinas e 

os armazéns, os sistemas com que traba-
lha, o seu know-how e a sua publicidade. 
Aos olhos dos seus clientes vive ao nível 
dos seus preços, quer queira ou não. Qual-
quer um que visite um cliente numa camio-
neta de entregas suja, produtos indiferen-
temente rotulados, mal-humorado ou 
apressado, enquanto olha ao redor do local 
de construção e, em seguida, anuncia para 
o cliente, com um olhar pouco amistoso: 
“Isto vai ser caro!”, é mais provável vir a per-
der não só o cliente, mas também as suas 
recomendações. 

“Não se sinta pessoal-
mente atacado e não seja 
polémico nas suas res-
postas, quando um clien-
te o questiona sobre o 
preço.” 

Mostrar respeito e estabelecer
uma base de confiança
Existem empresas familiares, nas zonas ru-
rais, que convidam os potenciais clientes e 
os seus parceiros durante 1–2 dias, na fase 
de planeamento e orçamentação para es-
tabelecer relações comerciais. Ficam hos-
pedados em “alojamentos” perto dessas 
empresas e durante o dia são realizados 
passeios pelas redondezas e negociada, a 
obra em causa num ambiente descontraí-
do. São apreciados os produtos e preços, 
de uma forma descontraída e amistosa.  
Naturalmente, que os negócios nem sem-
pre têm  de assumir esta forma tão pessoal. 
Um cliente ao ser habilmente seleccionado 
pode ser um sinal da nossa preferência.  
Naturalmente, que estes sinais são reforça-
dos por uma imagem limpa, estética, pro-
jectos plausíveis, ofertas compreensíveis, 
“pacotes” de manutenção úteis e uma pos-
tura profissional de apoio competente.

“Quer queira quer não 
sobreviverá ao nível dos 
preços do cliente.”

Benefício é tudo aquilo que fornece valor
As pessoas querem benefícios; poucos 
querem uma “instalação sanitária”. Este be-
nefício tem uma aparência diferente para 
cada cliente, mas em todo caso esse bene-
fício tem matrizes muito individualizadas. 
Estritamente falando, só há dois motivos 
extremos presentes: um fim à apatia ou  
a conquista de agradáveis experiências. 
Aquele que tenha usado uma boa técnica 
de questionar para descobrir os motivos do 
cliente, durante uma discussão de vendas, 
será capaz de dizer com toda a confiança, 
antes de indicar o preço: “Com esta solu-

ção vai ter exactamente uma coisa que é 
realmente importante para si, ou seja, : ...” e 
fazer a venda. Ou: “Com esta nova casa de 
banho vai finalmente ser capaz de se livrar 
das coisas que sempre o irritaram: ...” Em 
ambos os casos, o preço torna-se menos 
importante e os benefícios mais significati-
vos.”

Partir para a ofensiva – o preço!
obstáculo nº 1
“Muito caro!” – Quem não ouviu já essa ob-
jecção dos clientes? Os que conhecem cor-
rectamente as pretensões do cliente estão 
numa posição favorável na  negociação. Po-
de responder-lhe apresentando todos os 
serviços de apoio, sem ter que assumir uma 
atitude defensiva: “Um preço mais baixo 
pode ser possível, mas então teria que cor-
tar precisamente naquelas coisas que são 
mais importantes para si ou que mais sente 
falta, ou seja ...” Ou: “Estou agradado em fa-
lar sobre preços: Prefiro dizer-lhe agora as 
razões para os nossos preços terem este ní-
vel, do que ter de receber reclamações con-
tínuas mais tarde.” Importante: não conside-
re as objecções como um ataque pessoal e 
evite ser polémico nas suas respostas. O 
obstáculo do preço ser “Muito caro!” é nor-
malmente um protexto negocial utilizado 
pelo seu cliente. Por isso deverá ultrapassar 
este obstáculo, persuadindo o cliente a 
aceitar os seus argumentos, valorizando as 
vantagens que para ele daí podem advir. Te-
nha sempre, neste processo, uma postura 
de  cordialidade e de  respeito para com o 
seu cliente.  ←

↑  Mario Nantscheff, Consultor e Formador em 
Marketing, Relações Públicas e Orientação 
para o Cliente, é um empresário e autor de  
livros da especialidade – e, como proprietário, 
também um cliente de instaladores, durante 
muitos anos.

→  www.managerbildung.eu

Apresentar os  
preços associados 
aos prós:
→ “Performance, antes do preço”: 

primeiro mencionar os serviços (e 
seus benefícios), e só depois o preço. 
Assim o preço está em linha com o 
valor do produto. Um preço que não é 
alinhado com um valor equivalente 
compreensível para não-profissio-
nais é sempre muito elevado.

→ “Maluma em vez de Takete”: Perito 
europeu em negociação de preços, 
Erich Norbert Detroy, recomenda que 
um preço atraente deva também ser 
expresso de uma maneira atraente: 
Suave e agradavelmente (“Maluuuuh-
mahhh”) em vez de uma forma dura, 
forte, aguda  (“Takkkettte”). Ao 
indicar o preço deve manter o 
contacto visual amigável e com 
pequenos gestos. Sempre que a 
proposta  do orçamento seja escrita, 
deverá ser efectuada em papel 
timbrado de qualidade, mencionar os 
serviços extras e incluir o seu cartão 
de visita.

→ Em vez de dizer: “Isso vai custar-lhe”, 
deverá dizer “Pode conseguir isto 
por ...”. Diminui a insatisfação quando 
se recebe algo, em vez de ter que 
sofrer por  algo.

→ O preço num “pacote” com embala-
gem bonita, vai então chegar como 
um presente de aniversário: a 
performance, em primeiro lugar, só 
depois a indicação do preço, seguido 
da oferta de serviços. “Associado ao 
preço está ainda a receber a perfo-
mance, os serviços e, ainda estou a 
incluir o planeamento de obra, sem 
encargos adicionais.”
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→  www.managerbildung.eu
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preços associados 
aos prós:
→ “Performance, antes do preço”: 

primeiro mencionar os serviços (e 
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Produtos sustentá
veis estão a ter uma 
crescente procura, 
especialmente se 
economizarem di
nheiro a longo prazo.

A tecnologia sanitária da Geberit é, em par-
te, caracterizada pela utilização económica 
e cuidadosa da água e energia. A contribui-
ção diária para a poupança de água em 
todo o mundo é, portanto, também uma das 
maiores conquistas ambientais que a Em-
presa tem realizado nas últimas décadas.

Enorme potencial de poupança
Na sua gama de produtos, os autoclismos 
da Geberit são os maiores economizadores 
de água. Os autoclismos da Geberit, com 
dois volumes de descarga e com interrup-
ção de descarga, instalados mundialmente 
em 2010, permitiram poupar cerca de 1500 
milhões de metros cúbicos de água, quan-
do comparados com os tradicionais siste-
mas de descarga de 9 litros. Isto corres-
ponde a aproximadamente metade do 
consumo anual de água, em todas as casas 
na Alemanha. “Estimamos que os nossos 
autoclismos possam ter poupado cerca de 
10 milhões metros cúbicos de água, desde 
a introdução dos dois volumes de descarga 
e da descarga com interrupção, em 1998”, 
diz Roland Hogger, Director do Ambiente e 
Sustentabilidade. “Mas o potencial de pou-
pança de água potável em todo o Mundo 
para a descarga da sanita ainda é enorme”, 
acrescenta.

Os sistemas automáticos de descarga para 
urinóis também economizam um volume 
considerável de água, graças à redução de 
descarga de três para um litro. Os produtos 

da Geberit alargam a sua aplicação à recolha 
de água. Tais características fizeram da dre-
nagem de coberturas de águas pluviais  
Geberit Pluvia o produto do ano na Austrália. 

Uma instalação profissional é a chave 
para o sucesso
No entanto, não são apenas os produtos 
que permitem o uso mais económico deste 
recurso hídrico, cada vez mais precioso. O 
uso eficiente e a redução de custos de água 
só podem ser alcançados se as tubagens 
estiverem bem dimensionadas e as válvula 
de descarga estiverem correctamente re-
guladas. O mesmo principio aplica-se às 
torneiras de lavatório electrónicas e aos 
sistemas de descarga automática de sanita 
e urinóis.

De qualquer modo, o utilizador final ficará 
certamente grato, se a tecnologia sanitária 
instalada não aumentar desnecessaria-
mente o consumo de água. A razão é que a 
água potável é preciosa e certamente não 
ficará mais barata nos próximos anos.  ←

Poupança de água através dos 
produtos da Geberit desde 
2006–2010 (em milhões de m3)

A economia anual com dois volumes de descar-
ga e descarga com interrupção  “na gama 
de autoclismos” da Geberit globalmente insta-
lados em comparação com os tradicionais  
sistemas de descarga de 9 litros.

Poupança de água – 
Agora mais fácil
A água potável está a tornar-se um recurso cada vez 
mais precioso e escasso.

Ambiente & Inovação

Competências essenciais –
isolamento acústico
Possibilidades exclusivas de pesquisa

O som tem uma função 
importante: transmite 
informações. Todavia, a 
maioria das pessoas  prefer 
ser poupada à maior parte 
desta informação. Espe
cialistas da Geberit em Física 
garantem esta situação  
na tecnologia sanitária actual 
e futura.

O borbulhar calmo de um riacho, o tap-tap-
tap do teclado do computador, no escritó-
rio ao lado, ou o clique-claque dos carris do 
comboio,  durante a sua deslocação diária 
– o ouvido humano percebe todos estes 
sons, mas geralmente não são consciente-
mente registados. Uma torneira pingando 
na cozinha, ou a descarga da sanita na casa 
de banho do vizinho à noite – é uma história 
completamente diferente. Emissões de ruí-

do tais, mesmo como estes, apesar de não 
serem muito elevados, tornam-se desagra-
dáveis. 

Testes de ruído em condições reais 
Os equipamentos sanitários provocam ruí-
dos. Especialmente tubagens, autoclis-
mos, duches e válvulas. Uma das compe-
tências essenciais da Geberit, é obter uma 
informação sobre estes ruídos em todas as 
situações possíveis da construção e mini-
mizá-los. “Mas o nosso trabalho, não está 
concentrado apenas na redução ou mesmo 
eliminação de fontes de ruído”, diz Oliver 
Wolff, Director do Laboratório de Tecno
logia de Construção e de Acústica da 
Geberit. “Muitas vezes nós, estamos sim-
plesmente à procura de maneiras de modi-
ficar um som – como, por exemplo, os enge-
nheiros da Porsche que concebem 
conscientemente ruídos do motor dos 
seus veículos, como carros desportivos e 
não como Scooters”, explica Wolff.

Para as suas investigações e trabalhos de 
desenvolvimento, Oliver Wolff e a sua equi-

pa têm acesso a uma tecnologia de cons-
trução e laboratório de acústica única em 
todo o Mundo. Está localizada num edifício, 
concebido exclusivamente para este pro-
pósito, dispõe de vários recursos, como um 
complexo de cinco andares que está acus-
ticamente isolado do mundo exterior. Aqui, 
as instalações sanitárias completas de di-
versas dimensões podem ser testadas 
quanto às suas propriedades acústicas. 
Acima de tudo, os testes envolvem uma 
análise da transmissão de som para outros 
compartimentos contíguos.

Os resultados do laboratório de acústica 
são usados para optimizar os sistemas e 
produtos actuais, bem como desenvolver 
novos produtos. “Novos materiais de cons-
trução, tecnologias inovadoras e arquitec-
tura moderna estão constantemente a 
apresentar novos desafios acústicos para 
a tecnologia sanitária. Estamos a construir 
especialistas em Física que nunca ficarão 
sem emprego”,  diz Oliver Wolff, com um 
sorriso.  ←

Trabalhar com uma câmara 
acústica

Na Geberit os investigadores utili-
zam as designadas câmaras acús-
ticas, para localizar com precisão 
as fontes de sons, as ondas sono-
ras e analisá-las. “Para investigar a 
propagação de sons numa curva 
de um tubo de drenagem, são co-
locados microfones para recolher 
os ruídos produzidos.” Assim, 
cada microfone pode gravar o de-
senvolvimento do som numa pers-
pectiva “diferente”. Os sinais de 
todos os microfones são gravados 
e transformados por um programa 
de computador. O computador 
então agrupa numa imagem óptica 
de tubo de drenagem, com os si-
nais acústicos e, mostra uma  
representação visual, sob a forma 
de uma fotografia acústica.
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Peça de  
arte.

Geberit Monolith

Geberit Monolith combina a qualidade comprovada com o puro design. O autoclismo está invisível por detrás 

da placa de vidro temperado, proporcionando um sentimento de modernidade a qualquer espaço. O inovador 

Geberit Monolith pode ser aplicado com sanitas cerâmicas suspensas e de assentamento ao chão (BTW).  

Impressiona com a sua fascinante elegância e elevada qualidade,  tendo sido também várias vezes premiado 

pelo seu design. Descubra mais sobre Geberit Monolith em → www.geberit.pt/monolith
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