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Editorial

José Seabra, Diretor Geral

Caros leitores

Não importa se se trata de uma construção 
nova ou de uma renovação: em quase to-
dos os projetos de construção os custos 
desempenham um papel fundamental  
no processo de decisão. Em diversas situ-
ações o instalador limita-se a fornecer o  
orçamento relativo aos produtos e siste-
mas especificados pelos projetistas –  
ainda que as indicações dadas sejam apre-
sentadas genericamente. Porém, a 
realidade do sector da construção é bas-
tante mais complexa, e, o preço da adju-
dicação de qualquer especialidade requer 
um custo competitivo e um preço com  
proveito, sem o qual tornará difícil a sobre-
vivência do instalador a longo prazo.
Uma instalação elétrica na área circundante à sanita ou uma estrutura Geberit 
para sanita suspensa regulável em altura raramente são especificadas.  
Seria prudente, contudo, que estas indicações fossem contempladas na fase 
do projeto e do planeamento.  Os custos adicionais são insignificantes, mas 
bastante importantes, dado fornecerem aos consumidores finais residentes 
infraestruturas úteis para futuras renovações – nestas circunstâncias os 
investimentos necessários serão certamente menores.

Assim, é decisivo para economizar em futuras renovações optar inicialmente 
pelas melhores soluções técnicas. Com este procedimento rentabiliza-se  
o investimento inicial, asseguram-se menores custos de manutenção a longo 
prazo e garante-se uma construção de melhor qualidade.

Espero que apreciem a leitura de mais esta edição.

Saudações cordiais
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1

Almada Business Hotel
Inaugurado em Abril de 2010 sob a marca 
de qualidade Details Hotels & Resorts, o Al-
mada Business Hotel é já uma referência na 
margem Sul de Lisboa. 
Projeto de arquitectura da autoria de NLA – 
Nuno Leónidas Arquitectos, Lda.
Possui 102 quartos equipados com estru-
turas Geberit Duofix (UP320), Geberit Duo-
fix para bidés, lavatórios, urinóis e de ba-
nheiras.

→  www.hotelalmadabusiness.com

2

Hotel Le Méridien Penina Golf & Resort
Localizado no Barlavento Algarvio, Portu-
gal, o Le Meridien Penina Golf & Resort as-
senta numa magnifica área natural de árvo-
res e jardins com cerca de 145 hectares 
proporcionando uma vista deslumbrante e 
única da Serra de Monchique.
Este hotel sofreu uma remodelação em 
2008, tendo sido o empreiteiro Edilagos. 
Foram aplicadas nesta renovação 245 es-
truturas Geberit Kombifix ( UP200) com pla-
cas Kappa50.

→  www.lemeridienpenina.com

3

Convento dos Inglesinhos 
Inserido na marca da Chamartín Imobiliária 
“Para quem ama Lisboa”, o Convento dos 
Inglesinhos é, sem dúvida, um exemplo de 
reabilitação urbana de qualidade. A utiliza-
ção do edifício para habitação viabilizou a 
sua preservação através da manutenção 
da estrutura geral da edificação, da arqui-
tectura, dos seus pátios e zonas ajardina-
das.
Esta obra é da autoria do arquitecto Carlos 
Travassos,  concluida em 2009, tem aplica-
do o sistema de distribuição Geberit Mepla  
e estruturas Geberit Kombifix.

→ www.conventodosinglesinhos.pt

1
2
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Quem constrói faz 
um investimento 
para o futuro. Por 
este motivo, o  
instalador deve ser 
capaz de apoiar  
os seus clientes com 
aconselhamento  
e soluções inteligen-
tes orientadas com 
planeamento para o 
futuro.

Podemos ter uma nova casa de banho com 
elevada qualidade, com um ciclo de vida de 
25 anos ou mais. Para que possa ainda sa-
tisfazer as necessidades e as exigências 
dos seus proprietários, por um período 
mais longo, a casa de banho requer que 
seja planeada e construída, prevendo este 
objectivo.

Instalação elétrica na área da sanita
Também aqui prevalece o desejo concebí-
vel para mais conforto. O que é, no início, 
negligenciado, devido talvez ao seu custo, 
pode tornar-se bastante acessível a longo 
prazo. Por exemplo, poderia ter na sanita 
um tampo com sistema integrado de lava-
gem, uma placa com unidade de extração 
de odor ou uma placa de descarga automá-
tica. No entanto, o proprietário do edifício, 
ficará aborrecido, caso verifique que pelo 

Integrar o futuro

Breve lista para verificação de uma casa 
de banho planeada para o futuro:
→   Ligações elétricas suficientes, mesmo 

na área da sanita 
→   Duche no pavimento
→   Sifão encastrado para  lavatório
→   Estrutura com autoclismo de interior, 

com altura regulável para sanita 
suspensa

→   Placas encastradas para montagem 
de braços de apoio

Sem conflito de 
gerações
Planeamento da casa de banho para o futuro.

Tecnologia de instalação

←  Uma casa de banho moderna, elegante, devido à instalação de um 
sistema de duche para o pavimento, estrutura com autoclismo para  
sanita, regulável em altura e lavatórios de fácil acesso – tudo isto tornará 
também os moradores mais felizes nos seus anos dourados.

↓  O sifão encastrado Geberit para lavatório  para além de 
ter um aspecto bonito, não constitui uma barreira para  
pessoas em cadeiras de rodas. A tampa do sifão encastrado 
e os tubos de ligação estão disponíveis em vários modelos.

→
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Tecnologia de instalação

facto de não ter instalação elétrica, não 
possa vir a satisfazer os seus desejos. É, 
por isso, mais provável que decida não ad-
quirir qualquer desses produtos – o instala-
dor acabará por não obter também um pre-
visível negócio adicional.

Desde há vários anos, os ambientes de casa 
de banho têm vindo a ser invadidos por um 
número crescente de equipamentos elétri-
cos. No entanto, ainda é comum ter de pro-
curar, em vão, por uma tomada na casa de 
banho, mesmo em edifícios novos. Os insta-
ladores podem aconselhar os clientes no 
planeamento da construção e obras de re-
novação, promovendo  tanto os seus pró-
prios negócios, como os interesses do clien-
te, sempre que recomendam a instalação de 
uma ligação elétrica na área da sanita.

A  altura “correta” do assento

Salvo disposição em contrário, atualmente uma sanita é normal-
mente instalada com uma altura de assento de 41 cm. Esta altura 
não tem qualquer explicação médica ou científica, acabando na 
verdade por ser apenas uma regra.

Do ponto de vista médico, uma posição de cócoras é o mais 
benéfico para o movimento ideal do intestino. A altura do assento 
da sanita deveria ser de 10 a 15 cm mais baixa do que a praticada 
como regra. No entanto, é quase impossível para as pessoas idosas 
e particularmente fortes  levantarem-se de uma posição tão 
baixa, sem braços de apoio.

Para se poderem levantar com mais facilidade as pessoas idosas 
ou pessoas com mobilidade reduzida preferem uma posição  
mais elevada do assento. Por este motivo, a altura do assento da 
sanita cerâmica é geralmente de 48 cm, nas casas de banhos  
sem barreiras.

Uma perspetiva para o futuro significa 
sem barreiras
Esta conceção é válida também para todo o 
espaço da casa de banho. Os benefícios 
são sempre maiores quando se projeta a 
casa de banho, sempre que possível, sem 
obstáculos  e barreiras. Alguns produtos 
que vão de encontro a este requisito são, 
por exemplo o sistema de drenagem à pare-
de para duche de pavimento, a sanita sus-
pensa, os sifões encastrados para lavató-
rios, etc. A casa de banho com este 
ambiente será muito mais moderna e orga-
nizada. Futuramente, poderá acrescentar, 
melhorar ou adaptar os novos equipamen-
tos, por exemplo torneiras e um lavatório 
com design, integrando-se perfeitamente 
no ambiente existente. Realce-se ainda que 
este tipo de casa de banho é sempre mais 

←  É uma vantagem quando as estruturas com 
placas já estão encastradas para aplicação 
posterior de braços de apoio. Desta forma, os 
braços de apoio para pessoas com mobilidade 
condicionada podem ser instalados sempre 
que necessário, sem modificações estruturais. 

fácil de limpar. Finalmente, uma casa de ba-
nho sem barreiras representa um menor 
risco para a integridade física dos seus utili-
zadores.

A utilidade de casa de banho, sem degraus 
ou obstáculos, começa essencialmente a 
ser reconhecida como uma vantagem para 
as pessoas mais idosas e com menos mobi-
lidade. Um exemplo, se a altura do assento 
da sanita puder ser aumentado em 5 a 7 cm, 
sem dificuldades de maior, então, o planea-
mento foi bem feito. Dado que tal ajusta-
mento de altura  requer trabalhos adicionais 
de construção sempre que tal não foi pre-
visto. Contudo, se desde o início, tiver sido  
instalado uma estrutura com autoclismo, 
regulável em altura, para  sanita suspensa, 
tornar-se-á relativamente fácil para o insta-
lador proceder ao ajustamento adequado.

Se uma estrutura com altura ajustável para 
sanita já estiver instalada, facilitará a insta-
lação de elementos de suporte para braços  
de apoio em parede ligeira, constituindo 
uma vantagem adicional. 

Uma situação duplamente vantajosa.
A instalação de uma tecnologia concebida 
para o futuro poderá implicar para o consu-
midor final custos adicionais,  para a casa 
de banho, de apenas de  algumas centenas 
de euros. Estes custos adicionais serão re-
cuperados no futuro, sempre que se verifi-
que modernizações da casa de banho op-
tando por produtos de maior qualidade ou 
equipamentos com benefícios para a saú-
de. Para o instalador clarividente, este pla-
neamento resultará em dois vencedores: - 
cliente satisfeito  e mais-valias para o 
próprio instalador. ←

Mais informações sobre construção sem 
barreiras para pessoas com mobilidade 
condicionada em:
→ www.geberit.de/barrierefrei

↑  A estrutura Geberit Duofix com autoclismo de interior, de altura ajustável para sanita suspensa, permite um ajustamento da altura do assento até 8 cm, 
sem afetar o revestimento da parede ligeira.

8 cm
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Posição mais elevada do 
assento da sanita
Conjunto de conversão para módulos sanitários  
Geberit Monolith para sanitas

Produtos & Soluções

A possibilidde de elevar a 
altura do assento da sanita 
sem ter de fazer modifica-
ções estruturais é algo útil 
para canalizadores e con-
sumidores finais. Com este 
propósito, a Geberit desen-
volveu uma solução para os 
módulos sanitários Geberit 
Monolith para sanitas.

As pessoas mais idosas preferem uma po-
sição mais elevada do assento da sanita. 
Esta opção permite o ajustamento numa 
amplitude satisfatória da altura do assento, 
sem que haja necessidade de remover o re-
vestimento da parede ou proceder a traba-
lhos estruturais.

Para sistemas em frente da parede torna-
se também possível proceder a ajustamen-
tos da altura. São agora disponibilizados 
pela Geberit conjuntos de conversão para 
os módulos sanitários Geberit Monolith 
para sanitas. O módulo pode também  ser 
regulado em 3 ou 7 cm em altura, com se-
gurança e rapidamente e, sublinhe-se que 
já recebeu também vários prémios de de-
sign.

O conjunto de conversão foi concebido 
para equipar as duas versões dos módulos 
sanitários Monolith para sanitas com altu-
ras de 101 cm ou 114 cm. Para maior flexibi-
lidade, o conjunto é composto por vários 

Indicação das referências para os conjuntos 
de conversão definidos para módulos 
sanitários Geberit Monolith para sanitas

Tampa da placa:   131.113.SN.1

Conjunto de instalação para aplicação em 
frente a uma parede ligeira:  131.114.00.1

Curva-S com 3 cm:  131.085.11.1
Curva-S com 7 cm:  131.108.11.1

componentes e pode ser adaptado pelos 
instaladores para atender aos requisitos da 
instalação. O conjunto está muito bem con-
cebido, com placa, tipo rodapé, em aço inox 
escovado, complementado por um conjun-
to de instalação para a instalação à frente 
da parede existente. No que se refere à dre-
nagem, estão disponíveis dois acessórios 
de ligação, com curvas-S diferentes. Para 
os clientes que desejem instalar um módu-
lo sanitário Monolith com um sistema de 
lavagem integrado Geberit AquaClean não 
existe qualquer trabalho adicional para 
além da instalação de uma fonte de alimen-
tação eléctrica lateral. ←

↑  Devido à sua fácil instalação o conjunto de conversão, a posição do assento para o  módulo sanitário 
Monolith Geberit para sanita pode ser aumentado em 3 ou 7 cm de altura, conforme necessário.

Sempre  
à mão
Uma nova vida interior para os  
autoclismos cerâmicos antigos

Obrigatório para 
todos os serviços de 
reparação/manuten-
ção: o conjunto com 
um mecanismo com-
pleto para cisternas 
cerâmicas.
Apesar de as estrutruras encastradas, com 
autoclismo de interior serem a solução 
mais utilizada em novas construções ou 
edifícios renovados, existem ainda milhões 
de cisternas cerâmicas convencionais a 
serem utilizadas na Europa. Embora essas 
cisternas cerâmicas durem uma vida, as 
válvulas de enchimento e de descarga de-
vem também serem submetidas ao ensaio 
de ciclo de vida das cisternas.

Sempre que se verifique anomalia da válvu-
la de enchimento ou da válvula de descarga 
é muito mais fácil e económico proceder à 
substítuição por um kit de mecanismo 
completo, dado que frequentemente e pas-
sados muitos anos, os modelos de válvulas 
de enchimento ou válvulas de descarga 
que equipavam as cisternas já não existem 
no mercado. 

A Geberit disponibiliza um conjunto de me-
canismos  que inclui válvula de enchimento 
universal e válvula de descarga para  dupla 
descarga ou descarga com interrupção. O 
conjunto de substituição é fácil de instalar 
em qualquer cisterna cerâmica convencio-
nal. E a marca Geberit, com a habitual fiabi-
lidade faz também parte deste pacote – in-
cluindo a garantia de  disponibilidade de 
fornecimento de componentes de substi-
tuição para 25 anos.  ←

↑  A instalação do conjunto Geberit é compatí-
vel com quase todas as cisternas cerâmicas.
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Simulação por computador, programas de aprendizagem interativos e outros métodos audiovisuais  
facilitam, muitas vezes, a compreensão de relações complexas. Mas, às vezes, nada substitui o produto 
verdadeiro – como por exemplo, a torre hidráulica da Geberit de águas residuais.

Hoje em dia, cerca de uma dúzia de centros 
de formação Geberit estão equipados com 
uma torre hidráulica de águas residuais. As 
instalações são continuamente atualizadas 
e equipadas com a introdução de  exem-
plos de situações novas. Dependente da 
sua dimensão, nestas torres hidráulicas 
podem ser apresentadas até 60 situações 
de drenagens diferentes, em cenários rea-
listas.

Manutenção sofisticada
Como acontece geralmente  com casos 
pioneiros, as torres hidráulicas de águas 
residuais confrontam-se desde início com 
“problemas de acumulação de resíduos”. 
Constitui um grande desafio, por exemplo, 
soldar as juntas dos tubos de plástico 
transparente para evitar a acumulação de 
resíduos. O tratamento de água e a limpeza 
dos tubos revestiu-se também de alguma 
dificuldade. Atendendo ao facto de a água 
ser tingida de vermelho e de azul e exposta 
aos raios de luz, levou à formação de  algas 
e de depósitos, apesar de tratamentos an-
ti-calcário e outros aditivos. Por estes fac-
tos, os sistemas são cuidadosamente lim-
pos, em média uma vez por ano, com 
substituição total da água residual por 
água potável. E, mesmo assim ocorrem, de 
vez em quando, algumas falhas. Por exem-
plo, quando um membro do Conselho pre-
tendia apresentar uma nova torre hidráuli-
ca de águas residuais para convidados 
especiais e não se tendo apercebido que 
um dos tubos não estava tapado. Resulta-
do: vários convidados foram atingidos pela 
água colorida de vermelho durante a de-
monstração. Provavelmente irão lembrar-
se para o resto das suas vidas que a liga-
ção de drenagem do piso térreo, num 
prédio alto, deve estar sempre equipado 
com  ventilação.  ←

A torre hidráulica Geberit 
de águas residuais: a partir 
do “caso Munique” para 
Pluvia

Uma variedade de instalações de 
drenagem real num edifício pode ser 
apresentada em tamanho 1:1 numa  
torre hidráulica Geberit de águas residu-
ais. Devido aos tubos e acessórios 
transparentes e  água colorida, o visitante 
pode observar exatamente como a  
água residual circula dentro do sistema.

As consequências dos erros comuns  
de instalação podem ser facilmente 
demonstradas na torre hidráulica  
de águas residuais. Assim, por exemplo, 
logo após os Jogos Olímpicos de 
Munique, em 1972, um erro de instalação 
na Cidade Olímpica foi adicionado ao 
reportório de erros: o refluxo de água 
das águas residuais da sanita para  
o sifão do duche, dado o diâmetro 
incorreto da ligação ao coletor.

Hoje em dia, as torres hidráulicas Geberit 
de águas residuais são operadas por 
meio de um controlo eletrónico progra-
mável. Anteriormente, os conjuntos 
individuais, válvulas e bombas tiveram 
de ser operados manualmente, o que 
requeria uma determinada habilidade e 
conhecimento do sistema.

O sistema de drenagem de coberturas 
Geberit Pluvia pode também ser 
demonstrado de forma impressiva na 
torre hidráulica de águas residuais.

→  Exemplos ilustrativos, números 11 e 12 na 
torre hidráulica Geberit de águas residuais,  
em Rapperswil-Jona: piso no rés-do-chão com 
ligação ao coletor de um edifício alto – à es-
querda sem recirculação de ar e à direita com 
recirculação de ar. Qual é a solução correta?

Nenhuma teoria sem água
A hidráulica da drenagem de águas residuais tornada  
compreensível

Know-how

Em certo ponto nas suas vidas profissio-
nais, centenhas de milhares de instalado-
res / canalizadores já estiveram na torre hi-
dráulica de água residuais da Geberit, 
observando com fascínio a circulação da 
água através das tubagens de plástico 
transparente. E, viram com os seus pró-
prios olhos o que pode acontecer quando 
um tubo de águas residuais é planeado e 
dimensionado de forma incorreta.

Há 50 anos atrás, a Geberit já detinha um 
excecional know-how na área de hidráulica 
de águas residuais. Naquela época, a em-
presa apoiou  agências governamentais em 
vários países no estabelecimento de nor-
mas e diretrizes para tubos de descarga em 
plástico. Tal facto conduziu a que canaliza-
dores, engenheiros civis e outros especia-
listas tenham visitado com frequência a 
Geberit, na sede em Jona ou em várias em-
presas de vendas locais, para atualizarem 
os seus conhecimentos acerca das  últimas 
evoluções da tecnologia sanitária.

Símbolo de  tecnologia sanitária evoluída
No final da década de 1960, a Geberit deci-
diu construir um edifício, onde se pudesse 
ver, de forma concreta, o funcionamento 
hidráulico das leis da física em águas resi-
duais. Ao mesmo tempo, as consequências 
de instalações profissionalmente corretas 
e incorrectas deveriam também ser de-
monstradas,  tendo sempre em conta as 
normas nacionais específicas.

Em 1970, entrou em funcionamento a pri-
meira torre hidráulica de águas  resíduais, 
em Jona. Desde o primeiro dia tornou-se 
uma grande atração para profissionais e vi-
sitantes, tanto nacionais como estrangei-
ros. Pouco tempo depois, a  torre hidráulica 
tornou-se o centro de atração para muitas 
ações de formação. Apenas alguns anos 
mais tarde, as empresas de Marketing alemã 
e italiana de vendas construíram torres hi-
dráulicas de água semelhantes nas suas 
respetivas instalações em Pfullendorf e 
Manno.
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AquaCleanSistemas de distribuição

Ligação eficiente pelo  
pavimento para o  
abastecimento de água
Sistema de distribuição profissional  
com ligações push-fit

O Geberit PushFit, o sistema de distribuição versátil e inteligente, 
com economia de tempo nas ligações por encaixe, é a solução  
de escolha para um número crescente de canalizadores, para o 
abastecimento de água potável ou sistemas de aquecimento 
em projetos de construção residencial e não-residencial.

inicialmente um pouco céticos. No 
entanto, depois de terem trabalhado em 
dois ou três projetos com PushFit, a 
maioria deles estão totalmente conven-
cidos da qualidade do sistema e da  
sua superior eficiência.

Na sua opinião, quais são as grandes 
vantagens do Geberit PushFit?

Em situações onde o tempo é essencial,  
o PushFit é difícil de ultrapassar. É só 
quando o espaço é muito pequeno é que  
o PushFit apresenta algumas limitações, 

Quais são os melhores locais para 
aplicação do Geberit PushFit?

O PushFit é o único sistema que utilizare-
mos da mesma forma para a distribuição 
de água potável em prédios novos e 
projetos de renovação.

Qual é para si a melhor característica do 
Geberit PushFit?

O material é realmente fácil de aplicar,  
e os nossos canalizadores nas obras não 
têm absolutamente qualquer problema. 
Além disso, não há  necessidade de 
ferramentas elétricas. Tudo isto justifica 
os custos de material ligeiramente mais 
elevados.

Os seus canalizadores gostam de 
trabalhar com o Geberit PushFit?

Adoram. Vêem diariamente os benefícios 
e valorizam o facto de que a sua aplica-
ção não permitir qualquer tipo de erro.

←  Björn Gesell (na fila 
de trás, terceiro da 
direita), juntamente 
com sua equipa.

devido ao tamanho relativamente grande 
dos acessórios.

O que é que os clientes têm a dizer sobre o 
Geberit PushFit?

Os clientes têm um grande respeito pelo 
facto dos sistemas de abastecimento de 
água serem provenientes de um fabri-
cante reconhecido, cuja marca fornece 
uma garantia de qualidade. O resto não  
é muito importante para eles. ←

Pequena entrevista com Björn Gesell,  
da empresa Gebäudetechnik Gesell GmbH,  
em Dornburg-Camburg (perto de Jena),  
na Alemanha

“Quando o tempo é essen-
cial, o PushFit é difícil de 
ultrapassar.”

Qual é o melhor local para aplicar o Geberit 
PushFit?

Em áreas comerciais, onde muitos 

Os acessórios robustos são fundamentais para o sistema de liga-
ção Geberit PushFit. Os tubos PushFit são rebarbados e calibrados 
de uma só vez, antes de serem inseridos no respectivo acessório. 
E, está concluído! A tecnologia do acessório garante uma ligação 
absolutamente segura, sem qualquer risco de fuga de água. Um in-
dicador verde flurescente incluído no acessório confirma que a li-
gação foi feita corretamente. Por outro lado, a ausência deste indi-
cador identifica facilmente quais os tubos que ainda não se 
encontram ligados.

A Geberit disponibiliza com o sistema Geberit PushFit dois tipos de 
tubos para a distribuição: tubos multicamada e tubos em PB. Os 
tubos PushFit multicamada para água potável e instalações de 
aquecimento são fáceis de trabalhar e dobrar à mão. Flexível mas 
estável, são particularmente adequados para a distribuição em 
edifícios de vários andares. Os tubos de plástico para instalações 
de água potável são feitos de polibuteno (PB) e  são muito fáceis de 
trabalhar  a partir de rolos. A alta flexibilidade dos tubos torna-os 
numa óptima escolha para instalações de distribuição de água po-
tável com manga.

O sistema de PushFit está disponível em três diâmetros: 16, 20 e 25 
mm. Com adaptadores para inúmeras ligações seguras com outros 
sistemas de distribuição da Geberit , bem como tubagens de isola-
mento e tubagtens de proteção, o sistema Geberit PushFit tem a 
versatilidade necessária a  todos os tipos de aplicações. A única 
ferramenta, que cabe na plama de uma mão, é tudo o que é neces-
sário para calibrar e rebarbar os tubos,  numa só operação. Esta 
ferramenta é adequada para os três diâmetros dos tubos. ←

Na sua opinião, quais são as grandes 
vantagens do Geberit PushFit?

Para empresas de serviços, tal como a 
minha, a resposta é perfeitamente clara: 
com o PushFit, a Geberit está a disponi-
bilizar-me um sistema que me coloca 
totalmente à vontade.

O que é que os clientes têm a dizer sobre o 
Geberit PushFit?

O PushFit tem uma elevada aceitação por 
parte dos clientes. Contudo, quando 
vêem o sistema pela primeira vez, alguns 
deles não conseguem acreditar como é 
fácil de instalar. ←

→  Aplicação profis-
sional e rápida dos 
tubos Geberit 
PushFit: Corte o tubo, 
rebarbe e calibra-o 
numa única etapa, 
inserira o tubo no 
acessório robusto 
até à completa inser-
ção. Já está! O indi-
cador de push-fit  
utiliza uma cor de  
sinalização verde flu-
rescente para mos-
trar que o tubo foi 
inserido de forma se-
gura e duradoura  
no acessório.

Pequena entrevista a Michael Baer, Michael Baer GmbH, empresa sanitária e tecnologia de 
aquecimento, em Hürth (perto de Colónia), na Alemanha

“Um sistema que  
me coloca totalmente  
à vontade.”

metros de tubos têm de ser aplicados, 
tão rapidamente quanto possível.

Qual é para si a melhor característica do 
Geberit PushFit?

Os canalizadores só precisam de uma 
pequena ferramenta para a aplicação. 
Além do mais, gastam pouco tempo em 
trabalhos preparatórios ou montagem. 
Como resultado, o trabalho é feito 
rapidamente.

Os seus canalizadores gostam de 
trabalhar com o Geberit PushFit?

Os canalizadores mais velhos, com 
muitos anos de experiência a trabalhar 
com sistemas de compressão são 
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Entrevista Entrevista

Carlos Simões
Administrador da Anlorbel, S.A.

Miguel Mota
Gerente da Eurotubo, Lda

Qual o seu hobby favorito? 

O meu hobby favorito atualmente é a prática de 
Kickboxing.  

Qual a principal vantagem dessa atividade?

Aliviar o stress do dia-a-dia, conviver e praticar 
desporto.    

Qual a sua opinião sobre a Geberit?

A Geberit é sem sombra de dúvida uma marca  
de referência nacional e internacional, tem inovado 
tecnologicamente e nunca descurou o design e a 
funcionalidade dos seus produtos, mantendo-se 
sempre na linha da frente em relação à concor-
rência mais directa; tenho uma opinião muito posi-
tiva da instituição Geberit.
  
→ www.anlorbel.pt

↑  Carlos Simões aproveitando o contacto com a natureza!

↓  Carlos Simões

←  Miguel Mota junto ao expositor Geberit 
Kombifix (UP320), com Sigma20, no showroom

Qual é o seu hobby favorito? 

Tenho uma casa perto da praia 
e tudo o que tenha a ver com o 
contacto com a natureza é para 
mim fundamental. Passeios de 
bicicleta e caminhadas à bei-
ra –mar são atividades que não 
dispenso quando o tempo o 
permite.

Quais são as principais vantagens dessas 
atividades?

Ajuda-me a ultrapassar o stress 
normal do dia-a-dia de trabalho  
e acima de tudo a colocar os pro-
blemas em perspetiva. É impor-

tante poder criar espaços nas 
nossas rotinas e ganhar ener-
gias para enfrentar os desafios 
profissionais, principalmente  
na conjuntura que vivemos neste 
setor que obriga a um rigor re-
forçado em todos os pormenores 
do negócio.

Qual a sua opinião sobre a Geberit?

A Eurotubo, Lda trabalha desde 
a primeira hora com os siste-
mas Geberit, uma parceria em 
linha com a nossa filosofia de 
trabalho – comercializar siste-
mas de qualidade e inovadores 

tecnicamente. A capacidade de 
inovação dos nossos fornece-
dores é fundamental nas opções 
que tomamos. Temos pratica-
mente 40 anos de experiência no 
sector e participámos ao longo 
de todos estes anos em diversos 
projetos e obras de referência 
em parceria com a Geberit – que 
é justamente uma marca que 
oferece aos nossos clientes 
toda a confiança seja ao nível do 
acompanhamento em obra, na 
orçamentação, na qualidade de 
serviço ou de de produto – todos 
estes fatores contribuem para o 
sucesso desta parceria. Por últi-
mo gostaria de referir o respeito 
pela distribuição como um fator 
adicional que reforça as relações 
comerciais entre a Eurotubo e a 
Geberit – sem confiança ninguém 
pode sustentar relações a longo 
prazo.  
→  www.eurotubo.pt
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Geberit AquaClean

Quem quer um sistema  
integrado de lavagem com sanita?
Alguns factos sobre um assunto muito privado e delicado

O valor atribuído à higiene pessoal varia em diferentes par-
tes do mundo, pelo que a importância atribuída à questão  
de conforto na casa de banho também varia. Vamos analisar 
de forma rápida alguns comportamentos típicos nesta divisão.

ta com sistema integrado de lavagem. Ao 
contrário, menos de 10 % dos lares euro-
peus. Mesmo na Suíça, onde foi inventada a 
sanita com sistema integrado de lavagem, 
apenas uma, em cada dez casas de banho, 
está equipada com uma casa de banho 
com sanita com sistema integrado de lava-
gem. Significa isto que o conforto na casa 
de banho e a higiene pessoal, em geral,  não 
são tão altamente valorizados na Europa, 
como são na terra do sol nascente?

“Uma generalização como esta seria certa-
mente errada”, diz Martin Baumüller, Res-
ponsável da Geberit AquaClean. “Para além 
da cultura distinta de higiene, uma das ra-
zões para o rápido aumento na popularida-
de do casa de banho, da sanita com siste-
ma integrado de lavagem no Japão é que 
desde há muito que muitas sanitas não são 
aquecidas e ligações elétricas (para tam-
pos aquecidos, por exemplo), são uma ca-
racterística padrão nas casas de banho 
dos japoneses. A higiene pessoal é, natu-
ralmente, igualmente importante para nós, 
europeus, mas, devido à ausência de uma 
fonte de alimentação na maioria das casas 
de banho, muitas pessoas usam os bidés 
tradicionais ou toalhetes húmidos para ga-
rantir que fiquem devidamente limpas após 
usar a sanita.”

Tradição do bidé nos países do Sul
Nos países do sul da Europa, por exemplo, a 
utilização de água para a limpeza íntima 
tem sido, desde há muito, uma tradição po-
pular. É, por esta razão, que muitas vezes, 
se encontra um bidé, bem como chuveiros 
em casas de banho em países como Itália, 

Os espanhóis passam mais tempo na casa 
de banho. Os britânicos gostam de ser dei-
xados em paz para desfrutar de tranquilida-
de. Os italianos, por sua vez, são os mais 
exigentes, quando o conforto está em cau-
sa. O seu gosto pela leitura, enquanto es-
tão na casa de banho, é partilhado pelos 
suíços. Um estudo sobre a higiene pessoal 
em diversos países europeus, realizado 
pela Geberit em conjunto com uma multina-
cional de pesquisa de mercado destaca al-
gumas diferenças interessantes.

Sanitas com sistemas integrados de 
lavagem – muito popular no Japão
No Japão, um país com elevada tradição 
em higiene, aproximadamente 70 % das ca-
sas possuem uma casa de banho com sani-

Espanha ou Portugal. Mais de 90 % dos en-
trevistados italianos e espanhóis estão 
convencidos de que a água é mais eficaz 
para a limpeza do que o próprio papel. Esta 
visão é compartilhada por pouco mais de 
60 % do resto da Europa (embora com me-
nor convicção), e a tendência está em alta.

Enquanto as pessoas em Itália habituaram-
se a utilizar o bidé, os espanhóis são um 
pouco indecisos entre o uso dos bidés e 
das sanitas com sistemas integrados de la-
vagem. No entanto, independentemente do 
que preferem, todos concordaram que a 
limpeza com água deve ser uma opção. A 
situação no resto da Europa é bastante di-
ferente. Aqui, a sanita com sistema integra-
do de lavagem é claramente preferida ao 
bidé.

Uma reflexão na Europa
Enquanto mais de metade das famílias in-
quiridas na Bélgica, na Holanda, na Alema-
nha e na Suíça tinham, pelo menos, duas 
casas de banho, aproximadamente 60 % 
das pessoas na França e na Grã-Bretanha 
possuem apenas uma. No entanto, esta es-
tatística não tem praticamente nenhuma 
influência sobre a vontade dos entrevista-
dos em comprar uma sanita com sistema 
integrado de lavagem, para uma experiên-
cia mais confortável.  Muito pelo contrário. 
Foram inquiridas quase tantas famílias 
francesas e britânicas como espanholas e 
italianas, para quem a limpeza com água é 
muito usual, expressaram o desejo de te-
rem uma sanita, com sistema integrado de 
lavagem nas suas casas de banho. ←

Uma perspetiva ecológica: papel ou água?

Um estudo de impacto ambiental no ciclo de vida realizado pelos 
Laboratórios Federais Suíços de Ciência dos Materiais e 
Tecnologia (EMPA) em 2008 mostrou resultados comparáveis 
para sanitas tradicionais (incluindo o uso de papel higiénico 
convencional) e o AquaClean Geberit 8000plus (uma sanita 
Geberit com sistema integrado de lavagem, com o maior 
número de funções).

Embora o consumo de água da AquaClean Geberit 8000plus 
seja ligeiramente mais elevado que o volume de descarga para 
uma sanita tradicional são, contudo, enormes as poupanças  
em papel higiénico. É fundamental ter em consideração para uma 
avaliação global do ciclo de vida as matérias-primas, a produ-
ção e utilização, bem como a reciclagem do produto. O impacto 
ambiental da fabricação de papel higiénico tem, neste contexto, 
um papel importante.

O que mais faz na casa  
de banho?

(Cerca de 1.000 adultos foram entrevistados,  
por país. Várias respostas possíveis. Todos os 
resultados em%.)

Ler

Desfrutar um momento de tranquilidade

Relaxar

Ouvir música

Fazer chamadas

Nenhuma das acima referidas

Suíça
Alemanha
Itália
Espanha
Bélgica
Holanda
França
Reino Unido

51
46

58
41

33
47

33
47

34
31
31

26
17

37
39

25

14
14

22
28

11
12
13

10

9
13

9
21

2
5

7
4

8
10
11

8
4
5

7
5

30
36

14
32

53
29

41
38

Qual é a importância do conforto na casa de banho?
(cerca de 1.000 adultos foram entrevistados, por país. Todos os resultados em%).

Suíça

Alemanha

Itália

Espanha

Bélgica

Holanda 

França

Reino Unido

  Muito importante     Relativamente importante     Pouco importante     Sem importância

38

37

76

62

44

31

50

51

50

51

22

36

49

56

44

42

 12

 12

     7

13

       6

      7

Fonte: GfK Custom Research Fonte: GfK Custom Research 

↑ A limpeza com água é profunda, suave e refrescante. É por isso os europeus estão, cada vez mais, a preferi-la.
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Uma extraordiná
ria elipse
Edifício sustentável de elevada sofisticação

Projeto de referência

A nova sede do Banco Co
mercial das ilhas Maurícias 
tem atraído um grande 
interesse, principalmente 
por causa da sua arquite
tura invulgar. Por outro lado, 
o prédio possui elevados 
padrões de sustentabilida
de e foi premiado com a 
“Green Star” e a etiqueta 
BREEAM.

A cinco horas de avião de Joanesburgo, na 
África do Sul, no meio do Oceano Índico, si-
tuam-se as ilhas Maurícias: clima tropical, 
com temperatura média de 23,3 graus Cel-
sius, invernos secos e verões húmidos. O 
aquecimento dos edifícios não é fundamen-
tal nesta região. A questão mais pertinente é 
centrada na poupança dos custos de climati-

zação. A resposta para esta situação é dada 
no novo edifício que se destaca simples-
mente pela sua arquitectura invulgar: a nova 
sede do Banco Comercial das Maurícias. 
Este edifício que foi inaugurado em 2011, foi 
projetado pelo arquitecto Jean François Ko-
enig.

Energia fornecida pelos seus painéis 
solares
O único edifício “Verde” que toma em consi-
deração todos os aspetos de construção 
sustentável e cumpre elevados padrões so-
ciais e económicos. “Além de poupar ener-
gia e água, este edifício também possui iso-
lamento acústico e proteção contra 
incêndio, segurança, recolha de lixo e quali-
dade de vida”, explica Jean François Koe-
nig, que estudou arquitetura em Londres e 
tem atelier nas ilhas Maurícias, desde 1987.

O edifício foi concebido, de tal forma, que 
usa menos de cerca de um terço de energia 
que os edifícios convencionais. A concha 

Sede do Banco Comercial 
das Maurícias.

Conclusão: 2011
Proprietário do edifício: Mauritius 
Commercial Bank Ltd.
Arquiteto: Jean François Koenig
Projetista: ARUP Sigma / Proburo
Canalizador: Plumbelec Co. Ltd

Geberit knowhow
Instalação de sistemas GIS
Sistemas de descarga electrónica para 
urinóis e torneiras electrónicas de 
lavatório
Sifões
Sistemas de drenagem Geberit PE
Sistema de drenagem de cobertura 
Geberit Pluvia
Sistema de distribuição Geberit Mepla

água e utilizada para as descargas dos au-
toclismos, em vez de água potável. A água 
potável está disponível apenas para lavar 
as mãos e na cozinha. As torneiras estão 
equipadas com sistema eletrónico, que im-
pede o consumo desnecessário de água. 
Por sua vez a água potável não é desperdi-
çada. É também recolhida, por sua vez, em 
tanques e filtrada. A água cinzenta resul-
tante desta é usada para a limpeza do edifí-
cio, para o jardim e várias outras aplica-
ções.

Como resultado duma implementação co-
erente do conceito de economia de recur-
sos, o edifício foi premiado com a etiqueta 
de sustentabilidade australiana “Green 
Star”. Para além disto, é o primeiro edifício 
no hemisfério sul que possui um certificado 
de BREEAM (Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Me-
thod). ←

Uma entrevista a Jean François Koenig, 
arquiteto

“A Geberit tam
bém nos apoiou 
com o seu vasto 
knowhow.”

Existe uma escassez de água potável nas 

Maurícias?

Nos últimos anos, as chuvas não foram 
suficientes para reabastecer as reservas 
públicas. A situação está tão tensa que  
o governo está a racionar o abastecimen
to de água durante várias horas por dia. 
No entanto, assegurámonos durante a 
construção que o edifício poderia 
satisfazer as suas necessidades, em 
larga escala, de água.

Qual foi a contribuição da Geberit?

Os sistemas de descarga para sanita  
e urinóis que funcionam exclusivamente 
com a água da chuva e do sistema de 
água jardim, as águas cinzentas servem 
para as limpezas do chão e sistemas  
de lavagem de automóveis, permitindo 

um sistema de autoabastecimento,  
independente do sistema de abasteci
mento da água potável. A Geberit não  
só nos forneceu os produtos e a tecnolo
gia de ponta, como também nos apoiou 
com o seu vasto knowhow na realização 
do nosso complexo sistema de abasteci
mento de água.

O que é que o impressionou acima de 
tudo?

Colocámos os reservatórios de água 
muito grandes nas quatro bases de cons
trução, que nos permitem armazenar  
as quantidades necessárias de água da 
chuva. Na minha opinião, não teria sido 
capaz de dirigir a água de modo eficiente 
a partir da construção da cobertura  
complexa e curva para os tanques sem o 
sistema Pluvia. ←

↑  O clima tropical e uma oferta limitada de água potável são alguns dos desafios para a nova Sede do Banco Comercial das Maurícias.

↑  O auditório, no primeiro andar, beneficia da forma da elipse do edifício: Com perfeitas cadeiras em 
anfiteatro para 300 pessoas.

elíptica é feita de betão, chapas de alumínio 
e uma camada adicional de isolamento, que 
no seu conjunto constituem uma camada 
de isolamento ideal. A luz do dia entra no 
edifício, não só pela frente e fachadas tra-
seiras, mas também através de cinco anéis 
de vidro que penetram na elipse. Os vidros 
dos anéis da elipse são feitos em vidro es-
curo, que produzem energia amiga do am-
biente, protegem os espaços interiores das 
salas do sobreaquecimento.

Poupança de água potável.
Local de trabalho de 1.100 funcionários, 
este edifício de 40 metros de altura, integra 
dois grandes auditórios, salas de formação 
e um refeitório. Os painéis solares do edifí-
cio fornecem a maior parte da energia ne-
cessária. Em vez da água potável, as águas 
da chuva e cinzentas são usadas para fins 
considerados mais convenientes.

A água da chuva é recolhida na cobertura, 
canalizada para quatro grandes tanques de 
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Entrevista

Nuno Leónidas
Sócio-Gerente da NLA Arquitectos Associados, Lda. ←  Edificio NLA Arquitectos Associa-

dos, Lda, com casas de banho 
equipadas com estruturas Geberit 
Kombifix com autoclismos de interior 
(UP300) e placas Tango.

↓ Nuno Leónidas, ao centro, com todos 
os seus colaboradores no exterior do 
edificio.

↑  Nuno Leónidas com toda a sua equi-
pa no interior do atelier.

Uma entrevista ao Arqtº Nuno Leónidas

Qual o seu hobby favorito? 

Viajar pelo prazer de conhecer 
outras culturas, cidades e evi-
dentemente edifícios.

Quais as principais vantagens dessas 
atividades?

Pela mais valia que nos dá quer 
a nível pessoal quer profissional 
pelo conhecimento de outras 
abordagens e aplicação de ma-
teriais.

Qual a sua opinião sobre a Geberit?

A Geberit é uma marca que nos 
acompanha quase desde o início 
dos nossos projetos e que lhes 
dá prestígio e flexibilidade. 
Consideramos que para além da 
qualidade aposta no design e  
na imagem dos seus produtos.  

→ www.nla.pt



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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