
Fuorisalone 2013 em Milão

Exposição com ideias inovadoras
 
Placa Geberit de comando de descarga Sigma70

Descarga com estilo

Revista para Clientes 
Setembro 2013

 Know-
 how

document2097238123293849318.indd   1 07.08.2013   15:47:30



2

A água é a 
nossa fonte.

Editado por
Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do  
Lumiar, Lt. 6 - 2º A 
1600-542  Lisboa

T: +351 217 815 100
F: +351 217 930 738
marketing.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt

Tiragem
Publicação: trimestral.
A reprodução ou cópia, total ou em parte, de 
artigos assinados, excluindo excertos, está 
sujeita a aprovação do responsável editorial.

Capa
Para a Geberit, o tema da Fuorisalone 2013, em 
Milão foi  «novas ideias».

Fotos
Davide Perfetti (capa, páginas 8–9)
hotShots Dubai Photography (página 10)
Stefan Thurmann (página 12) 
Studio Casa (página 14)
Michael Suter (páginas 16–17)
Chris Heaney/Titanic Belfast  
(páginas 18–19)

document494633329081432947.indd   2 07.08.2013   15:48:15



3

Editorial

José Seabra, Diretor Geral

Caros leitores,

Os canalizadores ocasionalmente confron-
tam-se, no seu trabalho do dia-a-dia, com as 
coisas mais inacreditáveis. Os casais de ido-
sos que esconderam as suas economias na 
abertura de serviço do autoclismo de interior 
e de repente já não conseguem encontrá-las. 
Os adolescentes bêbados, que não «elimi-
nam» apenas os seus conteúdos estomacais 
na sanita, mas também atiram os seus óculos 
e peças de vestuário para a sanita, provocan-
do entupimento nos tubos de drenagem e até 
inundando mesmo as casas de banho. Depois, 
há os entusiastas do «Faça Você Mesmo» (DIY 
= Do It Yourself) que inadvertidamente colo-
cam a broca nos tubos de descarga e nos au-
toclismos de interior, além de muitas outras 
histórias que comprovam o velho ditado de 
que a verdade é mais estranha que a ficção.

Nestas situações, todos nós esperamos que os canalizadores encontrem as 
soluções mais acertadas para resolver estes problemas, muitos dos  quais não 
referidos em qualquer documentação! Ou seja, os profissionais sanitários naão 
necessitam apenas de conhecimento especializado e habilidade, mas devem ter 
também de uma boa capacidade de improvisação e bom senso. E se – apesar de 
todas essas capacidades – tiverem danificado o autoclismo de interior numa 
parede de tijolos ou uma outra situação específica, o serviço de apoio ao cliente 
da Geberit está sempre disponível para o apoiar. Contacte-nos, pois a solução 
para um problema muitas vezes é muito mais simples do que se poderia inicial-
mente prever.

Por exemplo, sabia que um furo num autoclismo de interior Geberit pode ser 
reparado de forma relativamente rápida e permanente? Nesta revista, irá desco-
brir como fazê-lo.

Desejo-lhes uma leitura agradável.
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Projetos de referência em Portugal

1

Sacos 88, Sociedade de Plásticos, Lda
A Sacos 88 é uma empresa que actua no 
sector da produção e comercialização de 
embalagens plásticas flexíveis (sacos, 
mangas, filmes e folhas).
A Sacos 88 inaugurou no ano passado as 
novas instalações na Ortigosa, Leiria, um 
investimento de três milhões de euros.
Nestas instalações, foi aplicado na drena-
gem da cobertura o sistema Geberit Pluvia.
Instalador: Fluxoterm
Técnico de Projecto: Rui Costa
Técnico Comercial: João Simões
Material Instalado: Geberit Pluvia
Quantidades: 33 ralos Geberit Pluvia e 565 
m de tubos e acessórios Geberit PE

→  www.sacos88.pt

2

Cineteatro Alba
No dia 27 de Abril de 2012, foi inaugurado o 
novo projeto do CineTeatro Alba. Dado o 
valor arquitectónico inegável desta infra-
-estrutura cultural, construída em meados 
do século XX, o projecto do Arquiteto Rui 
Rosmaninho preveu a preservação dos ele-
mentos mais genuínos, introduzindo por-
menores inovadores nas áreas que se 
construíram de raiz, fruto das exigências da 
legislação em vigor.
O Cine-Teatro Alba é uma sala de espetácu-
los (Cinema e Teatro) localizada na Alame-
da 5 de Outubro, a «praça central» da cida-
de de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, 
Portugal.
 Um espaço de apresentação, produção, 
acolhimento e criação de projetos artísti-
cos amadores e profissionais, o CineTeatro 
Alba funciona em articulação com os espa-
ços pertencentes à rede cultural do municí-
pio de Albergaria-a-Velha. A sua programa-
ção promove a formação, qualificação e 
fidelização dos públicos, através da realiza-
ção de projetos artísticos que privilegiam a 
utilização dos recursos materiais e imate-
riais do território.

Neste edificio, foram aplicadas nas instala-
ções sanitárias 19 estruturas Geberit Kom-
bifix para sanita com placas Geberit Sig-
ma50, 6 separadores de urinol Geberit e 9 
sistemas de descarga Geberit para urinóis, 
bem como na drenagem da cobertura o sis-
tema Geberit Pluvia e Geberit PE.

→  www.cineteatroalba.com

1

2
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Pura elegância
Descarga em grande estilo com a nova placa Geberit  
de comando de descarga Sigma70

Uma placa fina de vidro ou de aço 
inoxidável, que flutua a poucos 
milímetros à frente da parede, sem 
qualquer tipo de botões: Isto é tudo 
quanto a placa estilizada necessita 
para proceder a uma dupla descar-
ga. O fato de que um grande con-
hecimento técnico está por trás de 
uma tal placa é algo que interessa 
apenas aos profissionais sanitários.

Para efectuar a descarga com esta inovadora placa  
Geberit Sigma70, em vidro ou em metal, apenas neces-
sitamos de  apenas de exercer uma leve e suave pres-
são, nas zonas pretendidas para uma maior our menor 
descarga, para iniciar o mecanismo de descarga no 
autoclismo de interior Geberit. Esta função de toque 
suave é possível devido a uma unidade servo, a qual faz 
uso da energia produzida pela pressão da água no tubo 
de alimentação.

Tecnologia servo patenteada
Poder-se-ia supor, mesmo que à primeira vista, que a 
Sigma70 funciona eletronicamente, mas não é usada 
qualquer eletricidade. Dependendo do volume de des-
carga pretendido, tudo o que é necessário é uma pe-
quena pressão do lado esquerdo ou do lado direito da 
placa para accionar a descarga. A placa possui 4 mm 
de espessura e está aplicada num módulo, que é cons-
tituído de tal forma que – por meio de um ponto de re-
sistência – o utilizador apercebe-se: «se pressionou o 
suficiente» Numa fração de segundos, a válvula de 
descarga acciona-se praticamente sem ruído.

Quando a placa de accionamento é pressionada, um 
impulso pneumático é enviado para uma unidade ser-
vo, desenvolvida  pela Geberit, iniciando assim o pro-

Produtos & Soluções

Variedade de materiais e cores

A placa Geberit de comando de descarga Sigma70 estará disponível a partir de 
julho de 2014 e poderá ser encomendada nas seguintes versões:

→  Aço inox escovado e revestimento fácil de limpar (placa com 3 mm de 
espessura)

→  Vidro (vidro de segurança temperado), em branco, preto e umbra (placa com 
4 mm de espessura) 
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cesso de descarga. Compatível com a pressão no tubo 
de alimentação, a unidade servo levanta diretamente a 
válvula de descarga, sem a necessidade de redireccio-
nar adicionalmente essa força. São, portanto, comple-
tamente dispensados os botões da placa normalmente 
usados noutras placas de comando de descarga e a 
necessidade de fazer reajustes durante a instalação. 
Um filtro de auto-limpeza assegura que nenhum grão 
ou impureza irá entrar na unidade servo.

A nova placa Geberit de comando de descarga Sig-
ma70 pode ser usada com qualquer autoclismo de inte-
rior Geberit da gama Sigma (ex UP320/UP300 e UP720) 
podendo, portanto, ser instalada simplesmente, sem 
ferramentas e em poucas etapas.

Menos é mais
Com o seu design elegante, arestas perfeitas e cantos 
boleados, a Sigma70 – que foi projetada pelo designer 
industrial Christoph Behling – encaixa-se perfeitamen-
te na gama das placas Geberit de comando de descar-
ga Sigma. A fonte de inspiração criativa foi um estudo 
de design sobre o assunto de «placas flutuantes». 
Christoph Behling no seu «princípio de design ‘menos é 
mais’ aplicado quando elaborou o design da Sigma70. A 
placa celebra a beleza do ‹quase invisível› – ao mesmo 
tempo distinguindo-se pela sua clara contundência». 
Tal como acontece com o desenho da placa, a sua fun-
cionalidade também transmite uma sensação de per-
feição final. ←

Em primeiro lugar, a unidade servo desenvolvida pela  
Geberit tornou possível o projeto original da Sigma70:

1.  Pontos de pressão (à esquerda para grande volume de 
água e à direita para pequeno volume de água) para o 
 impulso pneumático que é acionado quando a placa de 
descarga é pressionada.

2.  O tubo de ligação reforçado liga a unidade de servo à for-
quilha da  válvula de corte do autoclismo de interior.

3.  Estas alavancas levantam a válvula de descarga, possibili-
tando, assim, o processo de descarga.

1

2

1

3
3

↑ Uma placa fina, em 
metal que flutua na frente 
da parede apenas a alguns 
milímetros : A placa 
Geberit Sigma70, em aço 
inox.

← A Geberit Sigma70 – 
versão em vidro, branco e 
preto – foi premiada com o 
«Design Plus powered by 
ISH 2013».
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Plataforma para  
 boas ideias
A Geberit na Fuorisalone 2013

Campanhas

Milão é, de certa forma, a capital, não-oficial, de design do 
Mundo. Na primavera, quando decorreu simultaneamente a 
feira internacional de móveis e a Fuorisalone, a cidade ficou 
inundada por decoradores de interiores, arquitetos, proprie-
tários de imóveis comerciais, jornalistas e especialistas em 
construção de todo o Mundo. A Geberit deu as boas-vindas 
aos visitantes, no coração do bairro da moda, em Brera.

↑ Plataformas espelhadas com os novos produtos selecionados e inúmeras lâmpadas, em forma de nuvem, dominavam o átrio do palácio da Geberit,  
na Fuorisalone 2013.
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Como em anos anteriores, a Fuorisalone foi 
realizada no bairro artístico de Brera, no 
centro de Milão. Durante uma semana, esti-
veram praticamente presentes todas as 
grandes marcas mundiais de produtos e 
mobiliário de casa de banho, cozinha e sala 
de estar. Os visitantes da pequena, mas 
perfeita rua Museu Minguzzi, na Via Paler-
mo 11 tiveram a oportunidade de entrar no 
mundo da Geberit.

A Geberit apresentou novos produtos, 
ideias e conceitos ao longo de quatro anda-
res. Dois jovens designers italianos organi-
zaram a presença da Geberit, que decorreu 
sob o tema «Cloudeas» – uma combinação 
das palavras «Nuvem» e «ideias». Na sala 
de átrio, no piso térreo, vários produtos Ge-
berit foram colocados em plataformas es-
pelhadas. Havia inúmeras luzes em forma 
de nuvem penduradas no teto, criando um 
ambiente agradável e brilhante na sala. 
Como nos quadrinhos e desenhos anima-
dos, onde as ideias são muitas vezes sim-
bolizadas por nuvens ou lâmpadas, as luzes 
também foram colocadas para simbolizar o 
grande número de boas ideias, em exposi-
ção, nesta sala.

No andar superior e de uma forma menos 
brincalhona, foram apresentadas duas casas 
de banho típicas italianas, em termos de di-
mensão. Com a ajuda de um filme, os visitan-
tes foram capazes de visualizar como as ca-
sas de banho antigas podem ser renovadas, 
transformando-as em pequenos oásis de 

bem-estar e decoradas com bom gosto. Foi 
apresentado também um salão AquaClean 
no último andar. Aqui, os visitantes tiveram a 
oportunidade de aprofundar, com mais deta-
lhe, o assunto dos sistemas com lavagem in-
tegrada, longe da agitação do piso térreo. A 
cave foi também usada para apresentar uma 

Daniela Castoldi, Decoradora de interiores

«A Geberit presta muita atenção aos detalhes, 
os produtos incorporam a interação harmoniosa 
entre a forma e a tecnologia.»

Aurora Mulas, Arquiteta

«A casa de banho tornou-se 
uma espécie de recurso de assi-
natura dentro de casa. Acho 
ótimo que agora a Geberit tenha 
também produtos com design.»

exposição técnica com estruturas Geberit 
Duofix, várias placas Geberit de comando de 
descarga que eram principalmente interes-
santes para arquitetos, distribuidores e ca-
nalizadores já familiarizados, com o elevado 
nível de competência técnica da Geberit, na 
área da tecnologia sanitária. ←

↑  Geberit AquaClean Sela sanita com sistema integrado de lavagem foi também recebida com grande 
interesse na Fuorisalone.

↑ Estudo de estilo de vida real sobre a renovação das casas 
de banho italianas.
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Campanhas

Os vencedores do Desafio 
Geberit 2012 obtiveram a 
recompensa, com as oito 
equipas vencedoras e res-
petivos parceiros desfruta-
ram de umas férias de luxo, 
bem merecidas, durante 
uma semana, no Dubai.

O Dubai é um país emblemático pelos seus 
superlativos – nomeadamente o edifício 
mais alto do mundo, hotéis sete estrelas, 
esquiar num shopping center e ainda as 
ilhas artificiais. Junto com os seus  parcei-
ros, os vencedores do Desafio Geberit 2012 
gozaram finalmente o primeiro prémio – uma 
viagem de uma semana de luxo, no Dubai.

O programa começou com um passeio pela 
cidade e uma visita ao edifício mais alto do 
mundo – o Burj Khalifa. Mais tarde, os vence-
dores e seus parceiros fizeram um percurso 
em jipes nas dunas de areia e depois para-
ram à noite para jantar no deserto, com o 
camelo, dança do ventre e tatuagens de 
henna, em sintonia com o tema do deserto. 
A viagem para Abu Dhabi foi também espe-

Uma semana de ação  
cheia de emoções
Os vencedores do Desafio  
Geberit de 2012 no Dubai

tacular e composta por uma visita ao Ferrari 
World, que abriga mais rápida montanha-
-russa do mundo, e Yas Waterworld, um par-
que aquático, que abriu no início do ano. 
Para o jantar de encerramento, foram todos 
convidados para um grande catamarã que 
navegou suavemente através da água quen-
te do Golfo Pérsico, até noite dentro.

O Desafio Geberit 2013
Este ano, a Geberit está mais uma vez a rea-
lizar este desafio em três países (Suíça, Fin-
lândia e Reino Unido), onde irão ser determi-
nados os grandes vencedores. A equipa 
vencedora de cada país irá ter, mais uma 
vez, juntamente com os seus parceiros, a 
experiência de uma semana inesquecível 
no Dubai. ←

↑ Os vencedores do Desafio Geberit de 2012 desfrutaram de uma tarde e noite num catamarã, na água cristalina, com vista para o horizonte do Dubai.

↑ O Desafio Geberit em 2012 foi realizado em oito países: as equipas vencedoras, juntamente com os 
seus parceiros fizeram uma excursão no deserto.
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Produtos & Soluções

Os tubos de drenagem estão ex-
postos a elevadas diferenças de 
temperaturas, podendo haver uma 
expansão térmica de até 1 cm por 
metro de tubo. Para compensar 
isto, da maneira mais fácil e mais 
segura possível, a Geberit fornece 
juntas de dilatação especiais. Estas 
juntas foram revistas e estão agora 
ainda mais suaves.

O sistema de drenagem em Geberit PE é extremamen-
te robusto, durável e fácil de aplicar, razão pela qual 
também é usado com tanta frequência. Ao contrário 
dos sistemas de drenagem por encaixe, os tubos em 
polietileno de alta densidade da Geberit são soldados 
topo a topo, assegurando assim uma ligação perma-
nentemente estanque e mecanicamente estável. No 
entanto, deve ser criada uma compensação para as 
alterações de comprimento causadas pelas mudan-
ças de temperatura. Tem sido bem sucedida a ligação 
de tubos com juntas de dilatação e  abraçadeiras em 
pontos fixos.

Devido a uma área de compensação de dimensões ge-
nerosas, as juntas de dilatação Geberit PE só precisam 
ser instaladas em ramais de descarga, com intervalos 
de seis metros. As novas juntas de dilatação possuem 
uma linha especial para colocação de abraçadeira e 
apresentam uma geometria otimizada na área do O-
-ring. Esta última característica torna-as extremamen-
te lisas, o que facilita a instalação mais fácil e, ao mes-
mo tempo, garantindo um ciclo de vida longo.

As juntas de dilatação Geberit PE estão disponíveis 
para todos os diâmetros de tubos desde 32 mm a 
160 mm. ← 

 Compensação  
magistral

1. Devido à combinação muito testada  e aplicada das juntas 
de dilatação com abraçadeiras deslizantes, as alterações de 
comprimento causadas termicamente podem ser facilmente 
compensadas nos tubos de drenagem de até seis metros.

2. A nova junta de dilatação Geberit PE pode ser firmemente 
ligada a um edifício com uma única abraçadeira com ponto 
fixo.

3. Seção transversal da nova junta de dilatação Geberit PE. 
A geometria do O-ring (azul) foi otimizado, o que torna mais 
fácil a inserção do tubo.

2

3

1

Junta de 
dilatação com 
abraçadeira 
em ponto fixo

Abraçadeira 
deslizante

Junta de 
dilatação 
com uma 
abraçadeira 
em ponto 
fixo

max.  
6 m

Novas juntas de dilatação para  
tubos Geberit PE
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Aconselhamento ao cliente

Tomemos como exemplo o Volkswagen «Ca-
rocha», um dos carros mais vendidos em to-
dos os tempos. Projetado na sua forma origi-
nal, quase há 80 anos atrás, na segunda 
metade do século 20, este carro dominou a 
estrada na Europa, México, Brasil, e partes 
dos EUA por quase 30 anos. Alguns amavam 
a sua fiabilidade e baixos custos operacio-
nais, enquanto outros odiavam o espaço li-
mitado e pouco equipado como era. No en-
tanto, ambos os especialistas em design e 
aficionados de automóveis concordam que 
o «Carocha» era um carro quase genial e es-
pecial. Este amplo reconhecimento baseia-
-se principalmente na combinação bem-su-
cedida de funcionalidade, bom design, 
tecnologia sofisticada e de elevado custo-
-benefício.

É o objetivo de muitas empresas serem ca-
pazes de desenvolver e lançar um clássico 
como o VW «Carocha». Os produtos como o 
iPhone da Apple, a grade da chaleira da We-
ber e os relógios de plástico da Swatch são a 
prova de que isto pode ser alcançado.

Resposta objetiva do mercado
A Geberit também descobre continuamente 
novos caminhos com produtos sofisticados 
e cuidadosamente concebidos, como há al-
guns anos atrás, com o lançamento dos mó-
dulos sanitários Monolith no mercado ou 
com a recente introdução do novo Geberit 
AquaClean Sela. Se estes produtos irão ter 
um sucesso retumbante e duradouro ainda 

No que diz respeito à sua 
função, qualidade e facilida
de de instalação, os pro
dutos Geberit estão entre 
os melhores. A maioria dos 
canalizadores concorda 
com este veredito. Mas,  
e sobre o design desses 
produtos? Quem é que 
avalia o design de um pro
duto como excelente ou 
apenas como bom?

O que é um 
bom design?
Prémios que ajudam a tomar  
uma decisão

↑  Desde o seu lançamento no mercado em 2010 e 2012, os módulos sanitários Geberit Monolith receberam 
já inúmeros prémios pela sua fusão perfeita entre design e função.
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continua a ser analisado. No entanto, já exis-
tem vários sinais positivos.

Um fator chave é que quer os módulos sani-
tários Monolith quer a Geberit AquaClean 
Sela receberam importantes prémios de re-
nome internacional pelo seu design, pouco 
tempo depois do seu lançamento no merca-
do. É importante notar que os comités de 
especialistas que reconhecem estes pré-
mios não avaliam apenas o design de um 
produto. São também, muitas vezes, tão im-
portantes os critérios como funcionalidade, 
custo-efetividade e sustentabilidade am-
biental. Esta visão holística e, altamente ob-
jetiva, é o que torna o trabalho das comis-
sões de peritos tão valioso. Afinal, esses 
prémios de design representam a reação do 
mercado à Geberit.

Aconselhamento elegante aos consumi
dores finais
Os prémios conquistados pelos produtos in-
dividuais oferecem uma ajuda valiosa aos 
consumidores finais na sua opção da esco-
lha entre a variada gama de produtos dispo-
nibilizados pelo setor sanitário. Claro que as 

pessoas não vão simplesmente comprar um 
produto premiado se não gostarem dele. No 
entanto, com produtos que parecem seme-
lhantes, os prémios de design permitem um 
aconselhamento que não deve ser subesti-
mado para uma compra elegante.

O número de organizações e partes interes-
sadas que apresentem prémios de design 
tem crescido nos últimos anos, razão pela 
qual nem todos os elogios e prémios de de-
sign são realizados com a mesma estima. 
Por exemplo, seria interessante saber quan-
tos produtos totais foram analisados por um 
júri e quantos desses passaram realmente 
ganharam um prémio. Isso permitiria tirar 
conclusões sobre os requisitos que um pro-
duto precisa cumprir para receber um pré-
mio.  ←

Prémios de design estabelecidos

Pémiod iF de design de produto

iF (Industrie Forum Design) tem estado na inter-
face do design e da indústria desde 1953. Este 
é um dos mais conhecidos prémios do Mundo, 
na área do design industrial.

Prémio "ponto vermelho"

O prémio “ponto vermelho” de design do produ-
to foi apresentado pela primeira vez em 1955 e 
agora é um selo de qualidade reconhecido in-
ternacionalmente pelo bom design.

 
Design Plus powered by ISH

Este prémio é concedido bianualmente  ao exce-
lente design nos setores sanitário, aquecimento 
e ar condicionado,  desempenhando também um 
papel importante a sustentabilidade, eficiência 
energética e proteção climatérica.

Prémio Plus X 

O prémio de inovação em tecnologia, desporto 
e produtos de estilo de vida celebra o seu déci-
mo aniversário este ano.

Prémio de inovação interior

Este prémio é um dos selos mais importantes de 
qualidade na indústria de mobiliário de interior.

A placa Geberit de comando de descarga 
Sigma40 com sistema DuoFresh de extração de 
odor também recebeu vários prémios de design, 
não menos importante, devido à sua elevada 
eficiência energética.

document8784895422665848669.indd   13 07.08.2013   15:48:42



14 Customer magazine September 2013

Geberit AquaClean

Renovação 
tornada fácil
Conjuntos com placas de design  
para o Geberit AquaClean

document3078501078268222115.indd   14 07.08.2013   15:47:57



15

Quando se pretende optar por sanitas com sistemas 
integrados de lavagem, devem ser evitadas, dentro do 
possível, todas as alterações estruturais. Ao mesmo 
tempo, as ligações às redes de água e eletricidade de-
vem também ser instaladas, de forma que permane-
çam ocultas.

No caso de renovação com sanita e sistema integrado 
de lavagem Geberit AquaClean, a Geberit disponibiliza 
na sua gama conjuntos com placas de design de eleva-
da qualidade que satisfazem estes requisitos. Os úni-
cos pré-requisitos são que a sanita a substituir seja 
suspensa, e que já esteja equipada com um autoclismo 

de interior Geberit, havendo também disponível uma 
ligação  à eletricidade.

Um investimento que vale a pena
Devido ao conjunto com placas de design, uma sanita 
convencional pode ser rapidamente substituída por 
um sistema integrado de lavagem Geberit AquaClean 
– independentemente de se estar a instalar uma solu-
ção parcial ou uma solução completa. Este sistema é, 
portanto, também um investimento que vale a pena 
num apartamento arrendado. Se pretender mudar de 
casa, a remoção do conjunto com placa de design e 
do sistema integrado de lavagem não deixa vestígios, 
podendo ser facilmente instalados novamente num 
novo local.

Gama atrativa
A gama da Geberit é composta por três modelos dife-
rentes: um para as soluções de renovação parcial para 
tampos Geberit AquaClean, bem como um para cada 
uma das soluções completas Geberit AquaClean Sela e 
a Geberit AquaClean 8000 / 8000plus. Todos os mode-
los estão disponíveis em branco (laminado, em plásti-
co), preto (vidro) e branco (vidro).

No conjunto com placa, possuem os botões de descar-
ga integrados para dupla descarga mesmo à superfície 
da placa de design. O conjunto com placa pode ser re-
tirado da estrutura de montagem em simples etapas, 
permitindo, assim, o acesso fácil a abertura de serviço 
do autoclismo de interior Geberit.  ←

O seu cliente gostaria de substituir 
uma sanita existente por uma Geberit 
AquaClean com sistema integrado de 
lavagem. Contudo, as ligações deve-
rão permanecer tão ocultas quanto 
possível, e as alterações estruturais 
estarão fora de questão. Não há pro-
blema – com o conjunto com placa de 
design Geberit AquaClean.

←  Conjunto com placa de 
design – uma solução 
limpa, elegante: a solução 
parcial para o Geberit 
AquaClean 4000 – tampo 
com sistema integrado de 
lavagem.

→  Conjunto com placa de 
design – o modelo aqui 
apresentado é para a 
solução completa Geberit 
AquaClean Sela – estão 
disponíveis em três 
versões: branco, laminado 
em plástico, vidro branco e 
vidro preto (da esquerda 
para a direita).
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Installationstechnik

Ajudem-me, tenho um  
buraco no meu autoclismo 
de interior!
O canalizador – um apoio e amigo 

↑  Golpe de azar – um entusiasta do DIY furou acidentalmente um autoclismo de interior.

Dicas & Truques
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3. Depois de pouco menos de 40 
segundos, o tampão de reparação no 
autoclismo terá atingido a temperatura 
correta. O tampão de reparação deve 
agora ser pressionado na parte 
danificada do furo durante vários 
segundos. Depois de arrefecer, 
segura-se o remendo de reparação e o 
tampão pode ser cortado. Antes de o 
orifício na parede ser fechado,  o 
autoclismo reparado ainda terá de ser 
testado para assegurar que está 
estanque.

1. Expor uma área de pelo menos  
5 ✕ 5 cm centímetros ao redor da área 
perfurada. Logo de seguida terá de ser 
removido o isolamento de som e 
anti-condensação feito em EPS, que 
cobre o corpo do autoclismo de interior 
nessa altura. Agora, limpe cuidadosa-
mente a área exposta.

2. Assumindo que a ferramenta de 
reparação é suficientemente aquecida 
(cerca de 20 minutos), pode então ser 
usada para aquecer a parte danificada 
do autoclismo. Deve ser só aplicada 
uma força mínima porque há o perigo 
de derreter através da parede do 
autoclismo. O tampão de reparação é 
colocado na ferramenta, ao mesmo 
tempo e, assim, também aquece.

↓  Conjunto de reparação completo Geberit PE 
com ferramenta de reparação, os elementos de 
soldagem e tampões de reparação.

(referência 359.048.P4.1)

Os autoclismos de interior Geberit são fa-
bricados em polietileno (PE), utilizando a 
tecnologia de injeção e moldagem por so-
pro, sendo completamente transparente. 
Cada autoclismo é fabricado e testado 
para garantir que é 100 por cento à prova 
de fugas. Sem influência externa, estes 
mantêm-se estanques indefinidamente. No 
entanto, de vez em quando, há sempre al-
guém que danifica os autoclismos de inte-
rior Geberit através da perfuração, numa 
parte errada, da parede.

Supondo-se que tal ocorrência é imediata-
mente notada, sendo cortado rapidamente 
o abastecimento de água ao autoclismo de 
interior, os danos resultantes podem geral-
mente ser limitados, dado que o furo pode 
ser reparado com o mínimo de esforço, 
sem necessidade de expor todo o autoclis-
mo de interior Geberit.

Conjunto de reparação experimentado e 
testado
Desde há vários anos, a Geberit tem vindo a 
fornecer um conjunto de reparação que 
pode ser usado com segurança para repa-
rar os furos num tubo de PE ou num auto-
clismo de interior Geberit. Além de uma fer-
ramenta especial de reparação, o conjunto 
contém vários elementos de soldadura 
para vários diâmetros de tubos e para o au-
toclismo, assim como dez tampões de re-
paração, em polietileno.

A reparação é realizada normalmente por 
solda com um tampão de reparação. A 
maioria dos canalizadores sabem, como é 
fácil soldar com robutez e segurança as se-
ções de tubos individuais em polietileno  
por um processo de aquecimento e com-

pressão. Desta mesma forma, o autoclismo 
é também reparado por aquecimento da 
zona danificada e um remendo de repara-
ção ao mesmo tempo. Uma vez que o ponto 
de soldadura é suficientemente aquecido 
(após cerca de 40 segundos), o remendo de 
reparação é pressionado na parte aqueci-
da do autoclismo (ver também as instru-
ções adjacentes). Antes de a parede ser 
totalmente reparada, deve-se primeiro rea-
lizar um teste de estanquidade.

Arame de soldar para os casos especiais
Ocasionalmente, um autoclismo de interior 
pode também ser danificado por perfura-
ção no topo ou no canto. Como um remen-
do de reparação não pode ser soldado, 
neste caso, o orifício deve ser reparado 
com fio de soldar, em polietileno. Este tra-
balho exige muita experiência, com o uso 
de uma pistola de ar quente. ←

O cliente parece angustiado. Fez um furo na 
parede do seu corredor, donde começou a 
verter água. Não está em grande pressão, 
mas só que não vai parar. Se tivesse adivi-
nhado que o cliente ao telefone  furou com 
o seu berbequim um autoclismo embutido 
na parede, com certeza acertaria.

Um guia etapa-a-etapa
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Produkte & Lösungen

Foi inaugurado, em Belfast, 100 anos após o naufrágio do Titanic, 
um museu dedicado à história deste colossal navio de passagei-
ros, um edifício situado no local onde o Titanic foi construído pela 
única vez. O aconselhamento técnico da Geberit foi chamado para 
a difícil tarefa da drenagem da cobertura.

Foram precisos três anos para concluir o 
museu – o mesmo tempo que levou para 
construir o próprio Titanic. Quatro estrutu-
ras de edifícios que se assemelham a arcos 
elevam-se corajosamente no céu, sendo da 
mesma altura que a proa original do Titanic. 
Como resultado, a janela panorâmica, no 

Um centro de aventura e uma viagem no 
tempo
O «Titanic Belfast» conta a história do lendá-
rio navio com 14 000 metros quadrados dis-
tribuídos por seis andares, com nove gale-
rias impressionantes, retratando as várias 
etapas da sua construção até ao naufrágio e 

piso superior, oferece aos visitantes, a mes-
ma visão que em 1911, quando o Titanic foi 
lançado na rampa de lançamento. Para a fa-
chada, os arquitetos utilizaram 3000 frag-
mentos de alumínio que refletem a luz no 
edifício de todos os ângulos, brilhando 
como um iceberg no sol.

Iceberg à frente!
«Titanic Belfast», na Irlanda do Norte

↑  O Titanic foi construído aqui há 100 anos: O museu Titanic Belfast no local do estaleiro Harland & Wolff.

Projeto de referência
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Referenzobjekt

à descoberta do naufrágio em 1985. São 
também apresentados aos visitantes al-
guns dados históricos, mais informações 
sobre as condições sociais e económicas 
em Belfast, no início do século XX.

Os arquitetos continuaram na concepção do 
interior com o tema navio. Com uma réplica 
da Grande escadaria e cabines individuais, 
bem como um grande átrio, em que vigas de 
aço, evocam um estaleiro e uma atmosfera 
da casa das máquinas, os visitantes do mu-
seu são encaminhados para uma viagem im-
pressionante ao longo dos tempos.

«Titanic Quarter»
Após o declínio económico de Belfast, na 
década de 1960 e das décadas marcadas 
pelos problemas, a assinatura de um trata-

do de paz em 1998, assinalou um período 
de mudança. Os shopping centers de luxo 
surgiram no centro da cidade e uma varie-
dade de restaurantes revitalizaram a paisa-
gem urbana. Em 2002, o ex-Docklands do 
estaleiro Harland & Wolff – que ainda existe 
até hoje – foram rebatizados  o «Titanic 
Quarter». Com uma arena desportiva e 

multi-usos, estúdios de cinema, blocos de 
apartamentos, hotéis e um campus univer-
sitário, o velho mar tornou-se um dos maio-
res projectos de regeneração do centro da 
cidade na Europa. O Museu «Titanic Bel-
fast», que deve atrair 400 mil visitantes por 
ano, é visto como um ícon central desta 
área.  ←

Um grande desafio na drenagem  
da cobertura

Foi um grande desafio implementar uma estrutura de cobertura 
pouco convencional, com um design baseado na proa de um  
navio. Os arquitectos optaram para a drenagem da cobertura 
pelo sistema Geberit Pluvia, um sistema que funciona por de-
pressão. Devido à elevada capacidade de drenagem, o sistema 
 Geberit Pluvia pode drenar com um único tubo de queda gran-
des áreas da cobertura, simplificando desta forma o planea-
mento, reduzindo o tempo de construção e minimizando a ne-
cessidade de muitas ligações enterradas.

«Com a quantidade de água acumulada nas sarjetas, não teria 
sido possível a drenagem convencional da cobertura, baseada 
exclusivamente na gravidade», explica Angus Waddington,  
sócio da Todd Architects. «Não seria também possível executar 
com o sistema convencional, sem alterar a geometria das fa-
chadas, afetando negativamente o projeto do edifício.»

«Fomos confrontados com uma data de conclusão do imóvel e 
um dos mais complexos projetos que o Grupo Harvey já tinha 
trabalhado. Tinha que ser assegurado que o prédio fosse inau-
gurado a tempo de marcar o 100. º aniversário da viagem  
inaugural do Titanic», diz Robert Hall, Gestor Senior de Projeto 
do Titanic, na empresa de instalação responsável a Harvey 
Group.

↑  A cabine do Titanic foi autenticamente recriada.

↑  O edifício tem um interior fascinante.
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Casa de banho  
renovada
Melhor qualidade de vida!

A renovação de uma casa de ban-
ho coloca, por vezes, dúvidas e 
dificuldades aparentemente 
intransponíveis.

–  São os ruídos incómodos para residentes  
e vizinhos.

–  São as obras com dificuldade de previsão 
de começo e quando terminam.

–  São as sujidades e poeiras que invadem 
toda a casa.

–  É o tempo gasto na seleção dos materiais 
que tornam complexa qualquer decisão. 

–  É a remoção de entulhos e dos produtos 
substituídos.

–  É a escolha da empresa e profissionais 
mais aconselháveis para adjudicar as ob-
ras de renovação pretendidas, condiciona-
das aos custos e à qualidade pretendidas.

Os motivos da renovação são múltiplos, 
mas quase sempre associados à de-
gradação e mau funcionamento dos equi-
pamentos.

O estado de deterioração e os desejos su-
premos de ter uma casa de banho com de-
sign moderno, relaxante e com qualidade, 
geram um misto de sentimentos que nos 
orientam para o tipo de casa de banho am-
bicionado.
O que se pretende com uma casa de banho 
renovada?
–  Tornar a limpeza mais fácil
–  Assegurar mais higiene
–  Ter mais espaço
–  Equipar a casa de banho com autoclis-

mos e outros dispositivos, com poupan-
ça de água.

–  Assegurar a instalação de equipamentos, 
mais seguros para o utilizador, indepen-
dentemente da idade.

–  Efetuar a renovação de forma rápida e o 
menos perturbadora, para residentes e 
vizinhos.

Renovação

1
1

4

54

document8606210880766552113.indd   20 07.08.2013   15:48:18



21

1.  Curva S-Geberit para  
substituição de sanita de  
assentamento ao chão  
por sanita suspensa.

2.  Estrutura Geberit Duofix com 
autoclismo de interior Sigma, 
12 cm para sanita suspensa.

3.  Estrutura Geberit com  
drenagem sifonada à parede 
para duche de pavimento 

4.  Casa de banho renovada com  
2 módulos sanitários Geberit 
Monolith, em vidro branco, um 
para lavatório e outro para  
sanita ao chão (Back-to-wall).

5.  Casa de banho renovada com 
módulos sanitários Geberit  
Monolith, em vidro branco, um 
para lavatório e para sanita  
suspensa. 

6.  Casa de banho antes da  
renovação.

 

–  Conseguir o tipo de renovação efetuada, 
a custos aceitáveis.

–  Poder, no futuro, modernizar a casa de 
banho, substituindo os aparelhos sani-
tários com rapidez e custos mínimos.

–  Possuir uma casa de banho personalizada.
–  Estar equipada com aparelhos de quali-

dade, design contemporâneo e funciona-
mento adequado

–  Utilizar tubagens e aparelhos com des-
cargas silenciosas.

–  Usufruir, em suma, de uma casa de banho 
que contribua para uma melhoria da qua-
lidade de vida.

Uma ideia importante que deve estar pre-
sente em toda a decisão: 
–  É que a qualidade tem um preço, mas a 

falta de qualidade tem sempre um custo 
elevado.

A Geberit proporciona soluções, adapta-
das aos diversos tipos de renovação e or-
çamentos.

Apresentamos apenas  algumas sugestões 
que podem auxiliá-los a encontrar a so-
lução mais adequada; desde a mais sim-
ples à mais estruturada.
–  Mecanismos de descarga para cisternas 

cerâmicas – permitem-lhe uma poupança 
de água significativa.

–  Substituição de louças sanitárias ins-
taladas ao chão por louças suspensas 
com apoio em estruturas Geberit Duofix, 
acabamento em parede de gesso carto-
nado, revestido com azulejos ou outros 
materiais.

–  Substituição das louças sanitárias ao 
chão por módulos Geberit Monolith, com 
frente em vidro temperado, com opções 
de descarga ao chão ou à parede.

–  Substituição de louças sanitárias e reno-
vação de paredes por construção de uma 
parede ligeira parcial ou em altura apoia-
da em parede antigas, com o recurso ao 
sistema Geberit Duofix. Com esta solução 
poderão as antigas canalizações ser sub-
stituídas por novas com utilização dos 
sistemas de distribuição de água e siste-
mas para distribuição de água Geberit 
Mepla ou Geberit PushFit ou Geberit Map-
ress em aço inox e sistemas silenciosos 
para drenagem das águas residuais  
Geberit Silent-db20 ou Geberit Silent-PP.

–  Substituição integral da parede existente 
normalmente em alvenaria, por uma pa-
rede ligeira, estruturada com colunas em 
aço Geberit e estruturas Geberit Duofix 
para sanita, bidé, duche, com drenagem à 
parede, com opção personalizável e no-
vas tubagens de água e de esgoto silen-
cioso.  ←  

6
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Projetos de referência em Portugal, zona centro

Edificio  
sustentável
Piscinas Municipais de Estarreja

Este complexo desportivo  
da autoria do arquiteto  
Rui Rosaminho foi inaugurado 
em  Novembro de 2010.

Neste Complexo de Desporto e Lazer  da Câmara Municipal de Es-
tarreja, foram instalados produtos Geberit, nomeadamente  
na drenagem da cobertura o sistema Geberit Pluvia e Geberit PE, 
no sistema de distribuição de água potável Geberit Mepla e nas 
instalações sanitárias 25 estruturas Geberit Kombifix para sanita 
suspensa e 12 estruturas Geberit Kombifix para urinóis e respecti-
vos sistemas de descarga, bem como 33 torneiras eletrónicas  
Geberit.  ←

→  www.cm-estarreja.pt/seccao.php?s=piscinas_municipais#

↑  «Das infraestruturas desportivas que projetei, destaco também as Piscinas Municipais de Estarreja» – Rui Rosmaninho.
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Rui Rosmaninho, arquiteto

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

A Geberit é uma marca constante nos meus traba-
lhos, quer seja obra pública ou uma simples  
moradia. A minha opinião resume-se a fiabilidade, 
qualidade e inovação. Saliento também a quali- 
dade estética de alguns produtos e a excelente 
assistência técnica.

Conhecedor profundo do sector da construção que perspetivas 
traça para a sua evolução, no futuro próximo?

A fase complicada que atravessa o nosso setor  
da construção reflete-se essencialmente na 
edificação nova, que se encontra praticamente 
estagnada. 
Existe atualmente um considerável património 
edificado degradado, inserido geralmente  
em núcleos urbanos antigos e consolidados,  
cuja solução será a reabilitação e o restauro.
A reabilitação surge como uma vertente a ter em 
conta nos próximos anos e, consequentemente, 
como uma solução alternativa para o desenvolvi-
mento no setor da construção num futuro próximo.

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

Das infraestruturas desportivas que projetei, 
destaco o Velódromo Nacional de Sangalhos,  
o Pavilhão de Desportos de Anadia e as Piscinas 
Municipais de Estarreja.

No campo dos equipamentos culturais, saliento a 
Biblioteca Municipal de Anadia e o Cineteatro Alba 
em Albergaria-a-Velha.

Em todas estas obras, a Geberit marca uma pre-
sença constante.

Entrevista 

↓  Biblioteca Municipal de Anadia

O sistema Geberit Pluvia foi aplicado para a drenagem das 
águas pluviais na cobertura desta biblioteca. 
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Geberit Monolith

Design 
urbano.

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

Para mais informações → www.geberit.pt/monolith
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