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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros Clientes

O proprietário de uma empresa está a 
procurar comprar uma nova carrinha 
para as suas entregas. Apesar do preço 
desempenhar naturalmente um papel 
importante, o proprietário está mais  
interessado nos custos do combustível 
e no funcionamento, uma vez que estes 
poderão proporcionar-lhe um montante 
elevado ao longo dos anos.

A mesma lógica aplica-se quando se trata de instalações sanitárias públicas  
e semipúblicas. Aqui os custos de construção podem ser geralmente e também 
facilmente comparados com o preço da compra de uma carrinha. Mas e 
quanto às despesas de funcionamento, tais como o consumo de água para a 
descarga, o pessoal de limpeza, a manutenção dos sistemas de descarga,  
as reparações urgentes, no caso de tubos de descarga obstruídos, entre outras? 
Porque sabem que os custos de funcionamento de um edifício público são 
muitas vezes superiores aos custos de construção, quando os analisam a 
longo prazo, por isso cada vez mais os proprietários e os investidores estão 
interessados numa resposta a esta pergunta.

Devido à sua excecional fiabilidade, limpeza simples, facilidade de manutenção 
e garantia de disponibilidade de componentes de substituição, os produtos 
Geberit têm uma excelente reputação nas áreas públicas e semipúblicas – e, 
neste aspeto, o novo sistema de urinóis Geberit não é diferente. Descubra-o!

Desejo-lhe uma leitura agradável.

Notícias

1

Novas tabelas de preços
Desde 1 de fevereiro de 2016 estão  em vi-
gor as novas tabelas de preços dos Siste-
mas Sanitários, Sistemas de drenagem e 
Sistemas de distribuição da Geberit em 
Portugal.
Como é habitual, a Geberit realizou um im-
portante esforço para assegurar que os 
clientes e o público em geral tenham aces-
so à informação mais atualizada sobre a 
gama de produtos da empresa. Esta tabela 
disponibiliza toda a informação quanto a 
preços, e informação detalhada adicional 
sobre características técnicas, reposi-
ções, unidades mínimas de embalagem e 
códigos EAN. 
Pode aceder diretamente às tabelas de 
preços através da página da Geberit em 
dowloads.

Geberit para uma casa de banho melhor!

→  www.geberit.pt

2

Geberit no Facebook em portugês
O novo perfil da Geberit desde março é 
destinado a utilizadores finais, a arquitetos, 
designers, projetistas mas também a curio-
sos em geral. 
Com mensagens, conteúdos e eventos da 
Geberit em Portugal. Sempre com novida-
des, muito dinâmica, uma linguagem sim-
ples, com comentários e respostas rápi-
das.

Seja também nosso fã em:

→  www.facebook.com/Geberit.PT

3

Geberit no Twitter
Nova página a partir de março 2016
Estamos confiantes de que os fãs do Twit-
ter ficarão felizes ao saber que poderão 
tornar-se «seguidores» da Geberit.
Com este perfil estaremos também a au-
mentar a nossa comunicação digital com 
os clientes e a fornecer conteúdos atuali-
zados e novidades para os nossos fãs.
Lançamos a nossa página Twitter, para ob-
termos um diálogo digital muito mais direto 
com nossos clientes e «seguidores»!

Pode seguir-nos em:

→  https://twitter.com/Geberit_PT

1

2

3
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Produtos & Soluções

Tudo 
é possível
O novo sistema de urinóis Geberit

→

Os principais elementos do novo sistema de urinóis 
 Geberit são os dois urinóis cerâmicos Preda e Selva, 
sem rebordo, ambos desenvolvidos pela Geberit. Pos-
suem uma geometria interior que combina perfeita-
mente com o bico de pulverização – que foi também 
 desenvolvido recentemente – assegurando uma ótima 
saída de descarga do urinol, mesmo com um pequeno 
volume de descarga de 0,5 litros.

Urinóis cerâmicos sem rebordo
Os novos urinóis cerâmicos Preda e Selva da Geberit 
foram concebidos no gabinete de Design de Christo-
ph Behling, em Londres. Estes não possuem qualquer 
rebordo, o que reduz o trabalho de limpeza, melhora a 
higiene e evita a acumulação de maus odores. A geo-
metria interna foi projetada para o desempenho ideal 
da descarga, com volumes de água mínimos, mas 
quando são usados os volumes de descarga máxi-
mos funciona também silenciosamente e sem salpi-

Em resumo

→	 Urinol	cerâmico	sem	rebordos,	nos	dois	modelos

→	 Ótimo	fluxo	de	descarga,	até	mesmo	com	apenas	
0,5	litros	de	água

→	 Escolha	de	três	modos	de	funcionamento:	com	
um	fluxo	de	água	económico,	um	modo	híbrido	
individualmente	programável	ou	funcionamento	
completamente	sem	água

→	 A	funcionalidade	completa	com	baixos	consumos	
de	água	ou	mesmo	ausência	de	água	com	um	
inovador	diafragma	no	sifão	híbrido.

→	 Conjunto	de	instalação	prático	para	o	sistema	de	
descarga	integrado

→	 Sifão	facilmente	removível,	permitindo	o	livre	
acesso	para	o	tubo	de	descarga

→	 Solução	esteticamente	atraente,	incluindo	os	
correspondentes separadores de urinol

A	flexibilidade	é	a	característica	que	
identifica	o	novo	sistema	de	urinóis	
Geberit:	uma	solução	adequada	 
para	praticamente	qualquer	exigência	 
e	qualquer	tipo	de	construção.	Na	
abrangente	gama	de	produtos	significa 
que	o	planeamento,	a	instalação	e	a	
manutenção	dos	sistemas	para	urinol	
estão	muito	mais	simplificados.

← O urinol cerâmico Preda 
com o sistema de descarga 
integrado (à esquerda), 
como uma solução oculta 
(ao centro) e de uma versão 
para um funcionamento 
sem água (à direita).

↑  O sistema de urinóis Geberit (foto aqui com o urinol cerâmico Selva) permite aos projetistas sanitários e canalizadores 
a oportunidade de implementarem uma solução ideal para qualquer situação de construção. Isto deve-se ao facto de 
que todos os componentes serem cuidadosamente coordenados uns com os outros.

cos. Apesar de terem um padrão uniforme, as diferen-
ças entre os dois modelos de cerâmica são 
imediatamente visíveis. Enquanto o modelo Preda 
tem uma aparência elegante, devido às suas dimen-
sões compactas, o Selva tem uma impressão mais 
robusta e de solidez.

Bico	de	pulverização	para	poupança	de	água
O bico de pulverização combina perfeitamente com 
a geometria sofisticada do interior do urinol cerâmi-
co. Isto significa que se pode obter uma descarga 
otimizada para o urinol – mesmo com apenas 0,5 li-
tros de água. Pode também ser regulada uma maior 
redução no consumo de água, utilizando-se os pro-
gramas de descarga individualmente configuráveis, 
assim como o intervalo de descarga inteligente. A 
limpeza e a descalcificação do bico de pulverização 
é uma brincadeira de crianças – com poucos passos 
e simples, sendo tudo facilmente acessível.
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Tecnologia	com	sifão	flexível
A Geberit disponibiliza duas soluções diferentes para 
o sifão: enquanto o sifão do urinol foi concebido para 
volumes de descarga convencionais, o sifão híbrido 
permite a funcionalidade completa, sendo usado 
mesmo para pouca ou nenhuma água, devido ao seu 
inovador diafragma do sifão. Ambos os sifões podem 
ser removidos facilmente do urinol cerâmico, dando 
assim, acesso direto ao tubo de descarga.

Um adaptador permite que o sifão híbrido possa ser 
usado nos urinóis cerâmicos de outros fornecedores, 
ou seja, os utilizadores podem beneficiar das vanta-
gens da tecnologia Geberit, sem ter que substituir o 
seu urinol cerâmico.

Inovador	sistema	de	descarga	para	urinol	
No sistema de descarga integrado para urinol recém-
-desenvolvido, o conjunto compacto está localizado 
numa caixa com conjunto de instalação, debaixo do uri-
nol cerâmico. Para além do sistema elétrónico, o siste-
ma inclui também a fonte de alimentação e a válvula 
solenóide. A Geberit oferece três opções diferentes 
para o fornecimento de energia – uma ligação para a 
rede elétrica, a pilhas ou uma fonte de alimentação au-
to-sustentável, por meio de um gerador integrado. É 
possível a qualquer momento a adaptação posterior ao 
funcionamento à rede elétrica para pilhas ou uma fonte 
de alimentação auto-sustentável.

O conjunto de instalação prático oferece fácil acesso 
ao sistema de descarga, que pode ser removido para 
manutenção apenas com um simples movimento ma-
nual. Devido a uma função de interrupção automática 

da água, a ligação à rede de água não tem de ser desli-
gada com antecedência, podendo, portanto, ser ga-
rantido um funcionamento contínuo nas instalações.

Os que escolhem o sistema de descarga oculto para 
urinol, experimentado e testado, com placa ainda po-
dem optar por uma variedade de modelos de descarga 
manuais ou automáticos.

Económico	e	fácil	manutenção
No sistema de urinóis Geberit, todos os componentes 
foram concebidos para terem em conta um consumo 
mínimo de água e coordenados entre si, até ao mais ín-
fimo detalhe. Os novos urinóis satisfazem todos os re-
quisitos mais rigorosos para a construção ecológica, 
devido ao baixo consumo de recursos e à possibilidade 
de poder ter fornecimento elétrico do sistema de des-
carga a partir de uma fonte de energia auto-sustentá-

vel que é independente da rede elétrica e das pilhas. No 
entanto, não são feitos aqui quaisquer compromissos, 
em termos de higiene. Quer a limpeza e a manutenção 
podem ser concluídas rápida e facilmente, como os 
componentes de ligação à água são facilmente acessí-
veis, tais como o bico de pulverização, o sifão e o tubo 
de descarga.		←

↓		O sistema possui separadores de urinol, des-
tinados a combinar perfeitamente com os uri-
nóis de cerâmica.

→  A caixa do sifão nos urinóis Geberit é gene-
rosamente dimensionada e permite acesso di-
reto ao tubo de descarga. O urinol cerâmico 
não tem de ser removido para futuros traba-
lhos de manutenção.

←  Enquanto o sifão do urinol foi concebido 
para volumes de descarga convencionais, o 
sifão híbrido (à esquerda) oferece a funcionali-
dade completa, mesmo com pouca ou nenhu-
ma água, sendo usado devido ao seu inovador 
diafragma do sifão. Um adaptador de sifão (à 
direita) permite que o sifão híbrido possa ser 
usado em urinóis cerâmicos de outros fornece-
dores.

↑  Manutenção rápida e fácil: o sistema de descarga integrado recen-
temente desenvolvido está localizado numa caixa de encaixe facil-
mente acessível por baixo do urinol cerâmico.

Daniel	Raissle,	Gestor	de	Produto	de	Torneiras	&	Sistemas	de	
descarga	na	Geberit	Internacional

«Este	sistema	oferece	aos	proprietários	
do	edifício	a	vantagem	de	serem	sempre	
capazes	de	instalar	uma	solução	ideal,	
com	poupança	dos	recursos	–	e,	por	
recursos,	refiro-me	à	água,	bem	como	ao	
tempo	necessário	para	a	instalação	e	
manutenção.»
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Muitos clientes não têm ideia de que os sistemas  
de descarga Geberit permitem-lhes uma ampla gama 
de opções. Por esta razão, a Geberit está agora a  
disponibilizar apoio adicional aos canalizadores e aos 
retalhistas especializados, ajudando-os a aconselhar  
os seus clientes – e, por sua vez, para impulsionar as 
vendas.

Produtos & Soluções

Escolher é importante
Sistemas de descarga Geberit – um programa 
multi-facetado

A casa de banho não deve ser apenas mais uma divisão 
antiquada. O cliente gastou bastante tempo a escolher 
as peças que mais gosta. O mesmo se aplica aos apa-
relhos de cerâmica e aos móveis da casa de banho. 
Quando se trata do lavatório e das torneiras de duche, 
aqui escolhem também sempre do melhor. No entanto, 
não passam muito tempo a pensar na placa de descar-
ga e nas funcionalidades do sistema de descarga.

É certo que estas coisas raramente fazem parte do 
topo da lista. No entanto, podem realmente fazer a dife-
rença nos acabamentos finais numa casa de banho, 
sendo o fator decisivo perceber se o cliente está com-
pletamente feliz. É por isso que é tão importante que o 
retalhista possa-o aconselhar bem.

Fazer uma escolha no momento certo  
economiza custos
Se um cliente for informado sobre o sistema com extra-
ção de odores Geberit DuoFresh só após as paredes da 
casa de banho estarem já com azulejos, este dificil-
mente vai sentir que lhe tivessem sido dados bons con-
selhos. Isto porque eles já não têm a opção de instalar 
esta funcionalidade a um custo relativamente baixo. O 
mesmo se aplica à caixa para a alimentação elétrica 
para as placas de descarga automáticas, sem toque, ou 
para instalar um autoclismo de interior a uma altura es-
pecialmente baixa.

A situação não é tão dramática quando se trata das pla-
cas de comando de descarga, uma vez que estas po-
dem ser substituídas posteriormente em apenas al-
guns passos simples. No entanto, é muito melhor para 
todos os envolvidos se forem usadas, desde o início, as 
placas perfeitas.

A informação útil torna a escolha mais fácil
A Geberit sabe que quando se trata de tomar decisões, 
nunca são mesmos iguais dois edifícios novos ou gran-
des projetos de renovação. Os parceiros e retalhistas 
especializados em casas de banho nem sempre têm, 
numa fase inicial, a oportunidade de aconselhar os 
seus clientes pessoalmente. Esta é a altura em que a 
Geberit aparece, fornecendo apoio através de uma sé-
rie de recursos digitais na Internet e em papel:

→   Configurador digital de placas: www.geberit.pt 
Fornece uma visão geral dos sistemas de descarga 
para os autoclismos de interior Geberit e dá aos uti-
lizadores finais uma noção da sua estrutura. Com 
apenas alguns cliques, os utilizadores podem ver 
 todas as funções, desenhos, cores e formas dispo-
níveis.

→   Folheto para clientes: O folheto com preços Solu-
ções Geberit apresenta as principais opções que os 
clientes podem escolher, a tecnologia por trás da 
parede e a gama de modelos disponível. O folheto foi 
concebido para os utilizadores finais, podendo ser 
anexado a um orçamento, por exemplo.

→   Brochura: Esta apresenta todas as placas de co-
mando nos seus tamanhos originais, tornando muito 
mais fácil escolher o caminho certo. Esta brochura 
também é concebida para utilizadores finais, sendo 
ideal também para divulagação em salas de exposi-
ção e em exposições.  ←

↑  Este cliente optou por um sistema com extração de odores Geberit DuoFresh. 
A tecnologia eficaz está oculta atrás da parede.

↑  Assessor pessoal do cliente é também o alfa e o omega na indústria sanitária. Com os seus documentos de vendas fáceis de entender, 
a Geberit fornece aos profissionais um apoio valioso.

↑  Uma brochura sobre as placas Geberit para autoclismos de interior:  
com os vários modelos e acabamentos disponíveis.
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A nova placa de descarga Geberit Sigma30 está 
disponível em dois modelos, com um único botão, 
para descarga com interrupção e outro com dois 
botões para dupla descarga. Ambas as versões 
chamam a atenção pelo seu design elegante.

A nova Sigma30 foi concebida pelo gabinete de projetos de Chris-
toph Behling, com sede em Londres. Esta é baseada nas compro-
vadas placas de comando Geberit Tango e Bolero, que foram en-
tretanto descontinuadas.

A placa com dupla descarga é em plástico, moldado por injeção e 
de elevada qualidade, estando disponível em seis cores diferentes. 
A versão de descarga com interrupção é em zinco fundido, com 
opção em quatro. Está também disponível para todos os modelos 
Sigma30 um dispositivo opcional para inserção dos blocos de hi-
giene para WC.  ←

Simplicidade intransigente
A nova placa de descarga Geberit Sigma30

Dimensões generosas
Atualização da placa de descarga Geberit Sigma20

Mesmo à face da parede …
… e também uma solução adaptável

A placa de descarga Sigma20 
com dupla descarga tem o 
design atualizado com dois 
circulos, ligeiramente boleados, 
agora consideravelmente  
maiores do que anteriormente.

A placa de descarga Sigma20 é em plástico, 
injetado e de elevada qualidade, estando 
disponível em seis cores diferentes. A Ge-
berit disponibiliza também uma versão em 
aço inoxidável escovado. A placa de co-
mando pode também ser equipada com um 
dispositivo opcional para os blocos de hi-
giene de WC.  ←

A moldura de instalação foi 
completamente redesenhada 
para a placa Geberit Sigma60  
à superfície da parede. 

Agora pode ser instalada da mesma manei-
ra que as outras placas de comando de 
descarga Sigma, já que este processo não 
envolve quaisquer etapas adicionais. Isto 
também significa que agora a Sigma60 
pode ser adaptada. Os acabamentos da 
placa podem ser em vidro ou metal e estão 
agora disponíveis em quatro cores: preta, 
branca, umbra e aço inoxidável escova-
do.  ←

Produtos & Soluções

←  Sem rebordos, a placa Sigma30 encaixa-se 
perfeitamente nesta casa de banho

↓  Todas as versões da Sigma30 estão  
disponíveis em cores diferentes.

←  Elegância intemporal: a Sigma20 em  
aço inoxidável escovado.

↑  A placa Sigma60 à face está agora também disponível em vidro umbra.
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Produtos & Soluções

Ainda mais rápido  
a instalar
Modelo atualizado dos módulos sanitários  
Geberit Monolith para sanitas

↑ A estrutura instalada completamente no interior do atualizado 
módulo sanitário Geberit Monolith para sanitas. A estrutura está 
ancorada à estrutura do edifício em quatro pontos, o autoclismo 
é fornecido já com ligação para a rede de água existente.

↑ A altura da estrutura pode ser ajustada  
até um intervalo de 7 cm.

↑  Os suportes de fixação, experimentados  
e testados, são também usados para fixá-lo 
à estrutura do edifício.

↑ A estrutura tem dois parafusos de ajuste 
para compensar as paredes inclinadas.

↑ O tubo de ligação reforçado para a ligação 
da rede de água pode ser instalado sem a 
necessidade de remover o autoclismo, pou-
pando assim uma etapa do trabalho.

A instalação de um módulo 
sanitário Geberit Monolith 
para sanitas tornou-se 
ainda mais fácil. A estrutura 
de suporte interna é agora 
uma estrutura praticamente 
idêntica à estrutura de 
instalação Geberit Duofix. 
Isto tem inúmeras vanta-
gens. Exteriormente, os 
módulos sanitários perma-
necem inalterados.

Devido ao seu design elegante e intempo-
ral e às opções de instalação versáteis, os 
módulos sanitários Geberit Monolith para 
as sanitas são alternativas atraentes quer 
para autoclismo de interior, quer para os 
autoclismos de exterior. Com a sua dupla 
descarga e materiais de primeira classe, 
com poupança de água, mesmo o modelo 
básico satisfaz os mais elevados requisi-
tos. 

«Estabelecemos o objetivo de dar aos au-
toclismos de exterior um sopro de vida, 
sem entrar no caminho da tendência para 
as soluções embutidas», explicou há cinco 
anos o designer Daniel Iranyi durante o lan-
çamento no mercado do módulo sanitário 
Geberit Monolith. Ele não poderia ter exe-
cutado esta tarefa melhor, com uma combi-
nação única de estética intemporal e um 
elevado nível de funcionalidade já obteve 
vários prémios internacionais para o módu-
lo sanitário Monolith.

Como uma estrutura Duofix
Como parte de uma atualização do modelo 
regular, a Geberit já refez o interior destes 
módulos sanitários. Os resultados são par-
ticularmente interessantes para os canali-
zadores: O design da estrutura de apoio é 
agora semelhante à da estrutura Geberit 
Duofix, já experimentada e testada, que é 
bem conhecida de quase todos os profis-
sionais sanitários. Por conseguinte, pode 
ser ancorada ao edifício, seguindo um pro-
cedimento familiar. Pode-se fazer o ajuste 
da altura à preferência do cliente, até um 
máximo de 7 cm. Qualquer alinhamento da 
estrutura, devido às paredes inclinadas, 
pode ser facilmente realizado e a otimiza-
ção das dimensões garantem que a instala-
ção completa é agradável, até mesmo para 
os olhos mais exigentes.

Os módulos sanitários oferecem opções 
de instalação quase ilimitadas, o que é uma 
grande vantagem para as remodelações, 
em particular. As coisas desfavoravelmen-
te colocadas, tais como rodapés ou uma li-
gação à rede de água, não significam mais 
ajustes dispendiosos. Devido à nova estru-
tura e às ajudas de montagem opcionais, 
quase tudo é possível.

Valor acrescentado para os utilizadores 
finais e canalizadores
A atualização do modelo significa que o 
tempo necessário para a instalação foi re-
duzido significativamente. Estes benefí-
cios, quando se trata de uma remodelação, 
incluem o facto de que a sanita possa ser 
novamente usada, após algumas horas e o 
canalizador terá assim mais tempo para 
realizar outro trabalho. Para além disto, a 
instalação de um Monolith faz pouco baru-
lho e poeira, o que é uma boa notícia para 
os utilizadores finais.

Dois modelos com dois tamanhos
Exteriormente, os módulos sanitários Mo-
nolith permanecem inalterados: com uma 
profundidade de apenas 10,5 centímetros, 
os Monolith podem ser acionados no topo, 
são ainda extremamente elegantes. O inte-
rior reformulado pode ser visto tanto no 
modelo básico como no modelo de confor-
to. Ambos os modelos estão disponíveis 
nas alturas de 101 cm e 114 cm. A versão 
mais alta é também particularmente ade-
quada para cobrir a abertura de serviço de 
um autoclismo de interior descontinuado, 
bem como em combinação com o módulo 
sanitário Monolith para lavatório, o qual 

também tem uma altura de 114 cm. O aca-
bamento frontal em vidro de segurança 
está agora disponível em quatro cores dife-
rentes: branco, preto, umbra e areia. O mo-
delo básico com uma altura de 101 cm, 
também pode ser encomendado com um 
acabamento em vidro verde.

Materiais de elevada qualidade
Os módulos sanitários Geberit Monolith 
para as sanitas são compatíveis com a 
maioria das sanitas cerâmicas padrão sus-
pensas e ao chão (back-to-wall), bem como 
das sanitas com sistema integrado de lava-
gem Geberit AquaClean. O revestimento é 
em vidro temperado de segurança (ESG) e 
os painéis laterais são em alumínio escova-
do elegante. Todas as peças de suporte de 
carga no interior do módulo são compostas 
por perfis de aço, sendo protegidas contra 
a corrosão com um revestimento por imer-
são catódica – uma técnica utilizada hoje 
em dia, como um tratamento padrão, na 
carroçaria automóvel. ←

↑ Quer seja num novo edifício ou numa remodelação, os módulos sanitários Geberit Monolith  
elegantes ficam bem em praticamente qualquer casa de banho.
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Porto Coliseum Hotel
Coliseu do Porto

O Coliseu do Porto foi  
inaugurado em 19  
de Dezembro de 1941. 

Grandioso, com lotação para mais de 3000 
pessoas, foi construído no local do demoli-
do (inaugurado em 1908), Salão – Jardim 
Passos Manuel (ver fotografia antiga, aci-
ma).

Este tinha feito as delícias dos portuenses 
de há cem anos atrás, pois além de cinema-
tógrafo teve Music – hall, café concerto e 
albergava um bonito jardim, com árvores, 
plantas e repuxos luminosos. Eram os nos-
sos anos loucos e toda a gente que era 
gente no Porto burguês passou por lá para 
se divertir.

Mas a voragem do tempo, passados trinta 
anos, fez com que fosse demolido dada sua 
a decadência ser já um facto no final da dé-
cada de trinta.

No seu lugar, e como dissemos, construi-
-se o Coliseu, obra-prima da Arte Deco, 
foram seus responsáveis os arquitetos 
Cassiano Branco, Júlio de Brito e Mário 
Abreu.

Pertença da companhia de seguros Ga-
rantia, rapidamente o Coliseu se tornou 
local icónico do Porto. Espetáculos musi-
cais, Amália, Cesária Évora, Montserrat 
Caballá, Bob Dylan, Chico Buarque, Caeta-
no Veloso…mas também a música clássi-
ca passou por aqui. Pedro de Freitas Bran-
co inaugurou o espaço com um concerto 
inolvidável com a Orquestra Sinfónica Na-
cional, Maria João Pires, Pedro Burmester 
etc. Todos eles passaram pelo palco da 
grande sala portuense.

O circo, o célebre palhaço Popov pisou o 
seu palco, o melhor cinema, bailado, ópe-
ra, teatro. Todo um mundo artístico que 
enriqueceu a sala e a cidade.

Em 1971 e no lugar do antigo salão de fes-
tas foi inaugurado o cinema Passos Ma-
nuel, tendência crescente em todo o país, o 
aparecimento de espaços cinéfilos mais 
pequenos e de acordo com as mudanças 
culturais em curso.

Quando em 1995 a empresa proprietária da 
cidade quis vender o Coliseu a uma organi-
zação religiosa, o Porto reagiu e impediu tal 
desiderato. Porquê? Porque a cidade sentiu 
que estavam a levar algo seu, que pertence 
ao património coletivo portuense. E desta 
forma o Coliseu foi salvo da mudança de 
rumo que lhe queriam impor. Hoje continua 
a servir a cidade e os diversos públicos 
com programações variadas e ecléticas 
(texto facultado-nos pelo historiador da ci-
dade do Porto, César Santos Silva).  ←

Projeto de remodelação no Porto

 
Em Resumo:
Promotor: João Pinto & Teixeira, Lda

Fiscalização: Ângulo Radiante  
Projectos de Arquitectura  
e Engenharia, Lda

Construtor: Construtora da Huíla 
– Irmãos  Neves, Lda
Instalador: Palhágua, Lda

Distribuidor: Torneiras Ofa, Lda

Geberit Know-how instalado:
25 estruturas Geberit Duofix com 
autoclismo de exterior Sigma 8 cm 
25 placas de comando Geberit 
Sigma01, em branco

 ↑  Foto do antigo Coliseu

↑  Interior do quarto 
←  Casa de banho com sanita suspensa  
e placa Geberit Sigma01, branca

Responsável pela construção  
do Porto Coliseum Hotel (Diretor 
do departamento internacional 
da Construtora da Huila-Irmãos 
Neves Lda, e Diretor de departa-
mento da Artope, Arquitectura, 
Topografia e Engenharia)

Qual é o seu hobby favorito? Está disposto 
a partilhar com os nossos leitores esse 
hobby?

Viajar. Procuro em todos os tem-
pos livres expandir a minha visão 
do mundo e da vida, aprender 
novas línguas ter contacto com 
outras culturas e reforçar a auto-
confiança necessária para tomar 
as decisões mais importantes. 
Na realidade trata-se de uma 
grande oportunidade para viver 
experiências fortes que me im-
pulsionam para um entendimento 
mais abrangente do mundo, uma 
visão global.

Quer dar-nos a sua opinião sobre a 
Geberit? 

A Geberit está posicionada num 
setor do mercado onde os clien-
tes são mais exigentes, o que 
leva a uma constante procura de 
materiais e soluções inovadoras 
que ofereçam um selo de quali-
dade/garantia que caracteriza a 
marca. Por outro lado, a equipa 
da Geberit PT valoriza a marca 
pela presença desde o pequeno 
negócio da habitação ao Hotel. A 
resiliência na procura da melhor 
solução para o cliente e a quali-
dade dos produtos garantem a 
Geberit num mercado cada vez 
mais competitivo.

Revista para Clientes março 2016

Conhecedor do setor da Construção  que 
perspetivas traça para a sua evolução no 
futuro próximo? 

Na minha perspetiva, num futuro 
próximo devemos ser capazes 
de dispor de sistemas autóno-
mos energeticamente e com uma 
componente ambiental mais alar-
gada.
O setor da construção tem 
evoluído muito rapidamente na 
inclusão das novas tecnologias 
para um controlo integrado de 
diferentes tecnologias em dife-
rentes espaços. 
Na minha opinião esses sistemas 
deverão ser geridos automatica-
mente. Os equipamentos deve-
rão  fazer a recolha de diferen-
tes informações em diferentes 
zonas dos edifícios e utilizar os 
sistemas existentes para proces-
sar continuamente alterações 
e ajustes que influenciam os 
setores estratégicos da Habita-
ção, Hotel, Escritório ou Indús-
tria. A utilização destes sistemas 
permitirá não só ambientes mais 
eficientes mas que sejam pro-
jetados e configurados para o 
local de forma a adquirir a identi-
dade do mesmo e que procurem 
reduzir o impacto do homem num 
mundo em ebulição, cuja procura 

constante de sistemas «atualiza-
dos» cujas funções mesmo que 
não utéis arrastam por ano para 
os depósitos e aterros milhares 
de equipamentos. O futuro de 
qualquer setor deverá passar 
pela gestão automática dos 
recursos utilizados e criação de 
sistemas para auditar a eficiên-
cia das operações. 

Quer indicar-nos algumas obras de 
referência no Porto (em Portugal) com 
produtos Geberit instalados? 

Não irei particularizar até por 
proteção contratual. A nossa em-
presa opera à cerca de 35 anos 
no setor da construção, seja 
como Projetistas ou Fiscalização 
e o nosso principal mercado quer 
em Portugal, quer no resto do 
mundo é a hotelaria e mais preci-
samente a hotelaria de luxo, nas 
dezenas de hotéis e lares realiza-
dos ainda não vimos a necessida-
de de trocar os produtos Geberit 
principalmente porque também 
não temos registos de chamar as 
assistências Geberit.  ←

→  Porto Coliseum Hotel, exterior

«É com muito gosto que passamos 
a fazer parte da história deste  
espaço que, recebendo muita gente 
de todos os cantos do mundo,  
irão ter sempre presente a marca 
Geberit» – José Rocha, Res
ponsável Regional de Vendas

Entrevista a 
Diogo Guimarães 
(Engº) 
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Produtos & Soluções

Visão geral 
perfeita  
para todos
Dados de BIM para os produtos Geberit

A fim de apoiar de forma otimizada 
os proprietários dos edifícios,  
os arquitetos e os engenheiros, a 
Geberit fornece dados paramétri
cos de BIM para todos os seus 
produtos relevantes. Estes dados 
estão disponíveis para des
carregar gratuitamente, sendo 
compatíveis com o Autodesk  
Revit, a solução de software BIM 
mais utilizada em todo o mundo.

Building Information Modeling (BIM) é um 
método para otimizar o planeamento, a 
construção e a gestão dos edifícios, com o 
auxílio de programas de computador. Isto 
compreende a gravação continuada, com-
binar e relacionar todas as informações 
pertinentes sobre os produtos instalados 
num edifício, criando assim uma base de 
dados que forneça a todas as partes inte-
ressadas, as informações atualizadas e 
completas sobre o edifício em questão, em 
qualquer momento.

A importância da tecnologia sanitária
Em praticamente todos os edifícios, as ins-
talações sanitárias estão entre os princi-
pais componentes dos sistemas técnicos 
dos edifícios. O trabalho de planeamento 
aqui é muitas vezes realizado numa fase ini-
cial. A Geberit, portanto, decidiu gravar e 
disponibilizar os dados de BIM para todos 
os produtos em causa e de forma gratuita. 
Os dados de BIM para os sistemas de tuba-
gens (distribuição e drenagem) estarão 

disponíveis para download a partir do final 
de março de 2016, assim como os dados de 
BIM para os sistemas sanitários deverão 
também estar disponíveis durante 2016.

A Geberit fornece os seus dados de BIM, 
sob a forma de pacotes específicos do 
mercado. Estes cumprem os requisitos do 
LOD 400, sendo compatíveis com a solu-
ção de software BIM Autodesk Revit, sem 
ligações adicionais a fornecedores tercei-
ros. As atualizações regulares garantem 
que ambos os novos produtos e adições à 
gama de produtos existentes são sempre 
incluídos nos pacotes de dados.

Valor acrescentado ao longo de todo o 
ciclo de vida
O BIM possibilita a troca de informações, 
de forma ideal entre os arquitetos, os enge-
nheiros e os proprietários dos edifícios já 
na fase de conceção e planeamento, per-
mitindo assim a prevenção de erros duran-
te o planeamento e o aumento da produtivi-

dade. O BIM ajuda a evitar erros temporais 
e espaciais durante a fase de construção. 
«A segurança do planeamento amplamen-
te melhorado por si só justifica a utilização 
do BIM, para não mencionar a economia de 
tempo, no caso de mudanças de planea-
mento e ao criar documentos de avalia-
ção», disse Michael Richert, Gestor do BIM 
e Coordenador na principal empresa de 
construção Swiss Implenia Schweiz AG. 
Também são mantidos atualizados os da-
dos do edifício, para além da fase de cons-
trução, o BIM permite a gestão eficiente e 
fácil ao longo de todo o ciclo de vida do edi-
ficio.  ←

↑  Os diversos sistemas e componentes de um edifício podem ser apresentados numa variedade de formas que utilizam o BIM.

↑  Devido aos dados de BIM, o gestor de manutenção do edificio sabe onde  
e em qualquer momento o que está instalado no edifício.

Para descarregar os dados Geberit BIM, 
por favor visite:  

→  www.geberit.pt
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Canalizadores responsáveis

Um sonho tornado 
realidade
Um profissional sanitário europeu na América

golfe, o seu clima de inverno ameno e a lon-
ga lista de celebridades que possuem man-
sões lá. Para quem quiser conhecer este 
jovem empreendedor em pessoa, o melhor 
momento para o encontrar é um pouco an-
tes das oito horas da manhã. Foi quando ele 
se reuniu com a sua equipa de canalizado-
res no exterior do armazém, da sua empre-
sa. Todos eles conduzem carrinhas pesa-
das com o logo do nome de «canalização 
kaufmann» em letras grandes, junto com o 
número do telemóvel de Reto.

Depois de cumprimentar os seus colegas, 
com um aperto de mão, fala com eles sobre 
o horário de trabalho para o dia seguinte. 
Os materiais e as peças de substituição 
são então carregados para as carrinhas e 
os homens estão prontos para partir. Com 

Por um momento, retomamos a outono de 
2005: o canalizador Reto Kaufmann está a 
meio da preparação do seu exame de certi-
ficação profissional. Por um capricho, deci-
diu entrar na lotaria americana de cidada-
nia «Lotaria do Green Card». A sorte está 
do seu lado pois ganha um «Green Card», o 
que lhe concede o direito de se instalar nos 
EUA. Um ano mais tarde, agora como pro-
fissional certificado recém-formado, apro-
veita a oportunidade e embarca num avião 
em Zurique, com a sua esposa e filho. A jo-
vem família dirige-se para a América – sem 
passagem de volta.

Um dia típico de trabalho em julho
Nesta altura Reto está a viver no sul da ci-
dade californiana de Palm Springs, conhe-
cida pela sua abundância de campos de 

→

↑  Cinco anos a gerir um negócio de canalização em Palm Springs, no sul da Califórnia: Reto Kaufmann e a sua potente carrinha.

↑ Mansões como esta são muitas vezes apenas ocupadas durante alguns meses do ano.  
Os serviços de gestão de instalações profissionais são contratados para a sua manutenção,  
estando entre os clientes mais importantes Reto Kaufmann.

Céu azul, até onde a vista alcança. A carrinha  
com 400 cavalos de potência com o seu próprio 
logotipo da empresa. E milhares de residências  
de luxo pertencentes a pessoas ricas, cujas casas 
de banho precisam ser mantidas em bom estado. 
Isto pode parecer um sonho, mas é o que Reto 
Kaufmann vê todas as manhãs, quando sai da  
sua casa no sul da Califórnia.

↑ Para si e para a sua equipa o planeamento dos tra-
balhos, a elaboração das faturas, as encomenda dos 
materiais – Reto Kaufmann faz tudo em movimento.



2322 Revista para Clientes março 2016

todos eles a trabalhar em locais de trabalho 
em lugares diferentes, perdem-se logo de 
vista uns dos outros depois de alguns blo-
cos. Primeiro ponto de paragem no dia de 
Reto é um retalhista sanitário local, onde 
vai buscar algumas peças de substituição 
para uma exclusiva montagem da torneira 
da cozinha. Ele encomendou essas peças 
há algum tempo e finalmente tinham che-
gado.

«Os clientes apreciam 
quando o contratante 
vem vê-los pessoal-
mente.»

O contacto pessoal com os clientes
«Enquanto a minha equipa passa a maior 
parte do verão a trabalhar em projetos de 
conversão e renovação, eu trato principal-
mente das pequenas tarefas de reparação 
e de manutenção», diz Reto. «Os clientes 
apreciam quando o contratante vem vê-
-los pessoalmente.» Reto conduz até à en-
trada de uma propriedade residencial e 
para na frente de um portão. Os burburi-

nhos do poderoso motor V8 dominuem e 
param, enquanto ele apresenta a um guar-
da de segurança a sua identificação e diz-
-lhe o endereço do cliente. Alguns mo-
mentos depois, tem permissão para entrar 
através do portão.

«Estou aqui para substituir o tubo de liga-
ção flexível na cozinha», explica antes de 
tocar a campainha. Uma senhora idosa 
abre a porta e deixa entrar Reto. Depois de 
trocar uma saudação amigável, vão para a 
cozinha e o tubo de ligação flexível está 
instalado em pouco tempo. Reto faz uma 
fatura no seu smartphone para os mate-
riais e mão-de-obra, enviando-a para o en-
dereço de e-mail do cliente, recebendo um 
cheque em troca.

Países diferentes, costumes diferentes
«Aqui na Califórnia, os profissionais são 
normalmente pagos diretamente e na 
hora», explica. «Os clientes costumam pa-
gar com um cheque ou cartão de crédito.» 
Antes de Reto voltar para casa, no final do 
dia, envia todas as verificações que rece-
beu durante o dia através da caixa de cor-
reio do seu banco. O dinheiro chega à sua 
conta após alguns dias.

Quando se trata de pagamentos e adminis-
tração, as coisas são feitas de maneira 
 diferente nos EUA, em comparação com 
países como a Suíça. Por exemplo, os pro-
fissionais recebem o salário à hora, que é 
pago numa base semanal. Reto acha que 
isso é um sistema prático, uma vez que sig-
nifica que ele nunca tem que ficar com gran-
des quantidades de dinheiro na sua conta 
de negócios, a fim de pagar mensalmente 
salários completos. Uma empresa especia-
lista cuida das folhas de pagamento sema-
nais, imposto retido na fonte e deduções de 
contribuições para a segurança social. O 
que Reto tem que fazer é assinar os che-
ques, antes de os entregar à sua equipa.

Dentro das casas dos super-ricos
A próxima morada na lista de Reto, para esse 
dia, é num exclusivo complexo de golfe. O 
proprietário desta mansão milionária passa 
os verões no Canadá e Havaí e contrata um 
serviço de gestão de instalações profissio-
nal para cuidar da sua propriedade, enquan-
to está fora. Reto veio aqui para reparar um 
autoclismo e substituir algumas peças numa 
torneira da cozinha. A gestora do condomi-
nio observa-o enquanto ele trabalha. «Estas 
empresas de gestão de instalações são os 

Profissionais na Drücker

meus clientes mais importantes», afirma 
Reto, como ele desmonta a torneira com a 
facilidade e habilidade de um profissional 
experiente. «Cada uma dessas empresas 
cuida de vários prédios aqui em Palm Sprin-
gs. Se tem uma boa reputação com eles en-
quanto profissional, continuarão a dar-lhe 
novos trabalhos».

Ganhar a vida da maneira mais difícil
Não se pode executar um negócio sem 
clientes – que é algo que Reto Kaufmann 
sabe muito bem. Passou os seus primeiros 
cinco anos na Califórnia a trabalhar como 
canalizador de serviço para uma empresa 
que é agora um dos seus concorrentes. 
Posteriormente, foi demitido durante a noi-
te. Foi quando decidiu estabelecer-se por 
conta própria. «Os dois primeiros anos fo-
ram muito difíceis», recorda. «Eu fiz tudo 
que podia para conseguir emprego.» Impri-
mi folhetos e coloquei-os em limpa pára-
-brisas dos carros estacionados, bem 
como contactei praticamente todas as em-
presas de gestão de instalações na área de 
trabalho. Nunca deixei o telefone fora do 
meu alcance – afinal, como diz o ditado: 
uma chamada não atendida é uma oportu-
nidade perdida.

«Os dois primeiros anos 
foram muito difíceis.  
Eu fiz tudo o que podia 
para conseguir um 
emprego.»

Eventualmente teria trabalho suficiente 
para assumir mais um empregado. E depois 
outro. Agora, emprega cinco canalizadores 
mas só durante a temporada de pico, que é 
o inverno, no caso de Palm Springs. «Eu 
acho que a minha empresa em breve será 
suficientemente grande para empregar um 
assistente de escritório para fazer coisas, 
tais como receber as chamadas dos clien-
tes», diz Reto, especulando sobre o futuro. 
«Então poderia tirar uma semana de folga e 
ir de férias, confiante de que o negócio es-
tará em boas mãos.»

Faria isto tudo novamente?
Quando questionado se ele iria voltar e fa-
zer tudo de novo, Reto responde, sem hesi-
tar: «Definitivamente», diz ele. «Eu sou o 
meu próprio patrão, e isto é uma parte da 
minha vida, da qual não quero desistir. As 
coisas também são mais fáceis e com me-

nos burocracia aqui do que na Suíça, tendo 
mais a haver comigo.» Ele também gosta do 
clima quente e seco em Palm Springs. Mes-
mo quando as temperaturas do verão sufo-
cante disparam até bem mais de 40 °C, 
sente-se totalmente satisfeito.

«Eu sou o meu próprio 
patrão, e isto é uma  
parte da minha vida, da 
qual não quero desis-
tir.»

Reto acredita que os profissionais que fo-
ram formados na Europa ainda têm uma 
boa hipotese de obterem uma carreira de 
sucesso nos EUA. «Tanto os empregadores 
como os clientes perceberão logo se en-
tende do seu negócio», diz ele. «Após 
 superar os obstáculos iniciais e ganhar um 
pouco um ponto de apoio, então pode-se 
realmente começar a desfrutar da vida 
aqui.» ←

←  A maioria das pessoas na  
Califórnia vive em casa própria,  
que é por isso que é tão  
importante para eles o contacto 
direto com os profissionais  
e os canalizadores.

→  O Reto Kaufmann não se importa 
de ter os clientes a olhar por  
cima do seu ombro – pois continua 
com a reparação do autoclismo  
de interior com a habilidade e a 
precisão de um cirurgião.

↓  Reto Kaufmann e a sua  
equipa estão cada vez mais a 
ser contactados para ajudar 
nos projetos de reparação e de 
renovação.



Inteligente-
mente a  
poupar água
A utilização de água potável de forma respon-
sável é uma questão de importância global. 
Como resultado, usa-se cada vez menos este 
precioso recurso para limpar as sanitas. A 
tecnologia sanitária moderna garante que tudo 
possa funcionar perfeitamente e independente.

Hoje em dia, cada pessoa na Europa utiliza diariamente uma 
média de 18 litros de água na descarga da sanita. Há 50 anos 
atrás, esse número era de cerca de 70 litros. Esta enorme re-
dução no volume de descarga é devido aos avanços feitos na 
área de tecnologia sanitária. Como fornecedor líder, a Geberit 
tem desempenhado um papel decisivo na formação deste de-
senvolvimento e a ultrapassá-lo.

Compreender o autoclismo como um sistema global
Em 1960 eram utilizados cerca de 12 litros de água para uma 
única descarga. Com a introdução da descarga com interrup-
ção e depois a função da dupla descarga, a Geberit disponibili-
zou aos utilizadores finais a oportunidade de determinar o vo-
lume de descarga, sempre que efetuam a descarga. Ao mesmo 
tempo, o montante máximo disponível de água por descarga foi 
gradualmente reduzido. Por um bom número de anos, a Geberit 
tem vindo a fornecer os seus autoclismos de interior com dupla 

Já instalada milhões de vezes: a dupla descarga para sanitas. A configuração 
de fábrica da válvula de descarga Geberit é de 6 litros para a descarga de água 
grande e 3 litros para a pequena. No entanto, esta pode ser regulada por um 
técnico, a qualquer altura.

Produzida predominantemente em plástico reciclado: uma válvula de descarga 
dupla é uma peça de arte, com características hidráulicas otimizadas.

A sanita cerâmica Geberit AquaClean Mera, sem rebordo, com sistema integrado 
de lavagem e com entrada de água lateral: a descarga na cerâmica é calma e 
completa, devido à forma otimizada em como é espalhada a água.

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Geberit
WC flush system
Flushing cistern
Monolith
WS10008-20101026

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0/4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

O rótulo europeu para a eficiência hídrica é uma importante ferramenta 
para a tomada de decisão dos consumidores. Aqui todos os sistemas 
de descarga da Geberit para sanitas obtêm as pontuações máximas.

A tecnologia de descarga 
da Geberit cumpre todos os  
requisitos de um sistema 
de gestão eficiente da água  
e, portanto, é aplicada  
em edifícios ecológicos 
em todo o mundo.

descarga, com uma configuração de fábrica para a descarga 
de água grande de 6 litros e para a pequena de 3 litros. Esta 
configuração pode ser alterada por um canalizador, permitindo 
assim que o volume de descarga seja ainda mais reduzido.

A otimização sustentável do volume de descarga só foi possí-
vel através da compreensão do autoclismo como um sistema 
que compreende todos os componentes do autoclismo para a 
ligação à rede de esgoto. Por exemplo, a ligação entre o auto-
clismo e a sanita cerâmica tinha que ser de modo a assegurar 
que a sanita cerâmica possa também ser bem limpa com um 
fluxo otimizado de 6 litros de água.

Correto dimensionamento dos tubos de descarga
O revestimento e a geometria da superfície interna da sanita 
cerâmica são tão importantes como um bom desempenho da 
descarga. Nem todas as sanitas possuem ótimos resultados 
com uma baixa quantidade de água. «As sanitas cerâmicas mo-
dernas foram projetadas de modo a que a energia cinética do 
fluxo de água seja praticamente sem verificação, durante a la-
vagem do aparelho de cerâmica», explica Hansjörg Rohr, Chefe 
de Desenvolvimento de Produto da Geberit AquaClean.

Ao otimizar volumes de descarga, está-se a tornar cada vez 
mais importante o correto dimensionamento dos tubos de des-
carga. Se as suas dimensões são muito grandes, não se pode 
assegurar uma descarga suficiente dos tubos com menos de 
6 litros de água de descarga. «Uma outra, a redução drástica 
no volume de descarga tem sido possível em condições de la-
boratório», explica Mario von Ballmoos, Chefe da Linha de Pro-
dutos dos Sistemas de Instalação. «No entanto, a prática tem 
demonstrado de que a atual configuração de fábrica para a du-
pla descarga é por motivos económicos, na maioria dos casos, 
funcionando invariavelmente em todo o sistema.»

Há 50 anos atrás, uma 
pessoa usava cerca de 
70 litros de água por dia 
para descarga da sanita. 
Devido à tecnologia de 
descarga moderna, este 
número é agora apenas 
de 18 litros por dia – o que 
significa uma poupança 
de cerca de 50 litros por 
pessoa e por dia.

Produtos sustentáveis
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Projeto de referência

Um túnel brilhante 
de luz e cor
Viver e fazer compras sob o mesmo teto

O novo Markthal (Mercado Municipal) é a 
mais recente jóia da coroa arquitetónica da 
Holanda. Este enorme edifício, concebido 
como um corredor de grandes dimensões, 
domina o centro da cidade de Roterdão. 
Para além de um corredor do mercado que 
abrange 4.000 metros quadrados, inclui a 
nova na estação de metro de Blaak, uma va-
riedade de imóveis residenciais, escritórios 
e restaurantes, bem como um supermerca-
do e um parque de estacionamento públi-
co, dando-lhe uma área bruta de constru-
ção de 100.000 metros quadrados. Estes 
são os tipos de dimensões normalmente só 
vistos em grandes metrópoles asiáticas.

Um complexo residencial e comercial 
colossal foi construído na estação de 
metro de Blaak, em Roterdão. O novo 
Markthal é uma vitrina impressionante 
de imagens e cores, mas isto não é a 
única coisa impressionante.

Markthal, Roterdão (NL)

Proprietário: Provast, The Hague (NL)

Arquitetos: MVRDV, Roterdão (NL)

Conclusão: 10/2014

Instalações sanitárias: Unica Installatietechniek, 
Roterdão (NL)

Geberit know-how

Sistema de distribuição Mapress

Sistema de drenagem Silent-db20 silencioso

Drenagem da cobertura Pluvia 

Estruturas de instalação Duofix

Placas de descarga Sigma01 e Sigma50 

Três perguntas a Piet Looij, Gestor de Projetos na Unica 
INSTALLATIETECHNIEK

Planear até ao mais 
ínfimo detalhe
O mercado Markthal em Roterdão é único em todo 
o mundo, onde as pessoas também vivem por  
cima de um corredor gigantesco. Quais foram os 
desafios relacionados com a instalação que 
enfrentou neste edifício?
Por um lado, a velocidade com que foi construído. 
A cada semana viu-se oito apartamentos surgi-
rem em ambos os lados do corredor do mercado 

– composto por dez andares, empilhados em cima 
uns dos outros, em três meses. Um outro desafio 
foi o facto de que o andar no piso superior ter 
sido reduzido em nove centímetros no meio. 
Tivemos que garantir que a água ainda podia 
drenar normalmente. Este não foi de todo fácil  
de gerir, em termos de tecnologia sanitária.

O corredor é sob a forma de um túnel.  
Será que esse tipo de arquitetura impõe  
requisitos especiais?
Sim. Devido à forma do edifício, tivemos que 
colocar por etapas as redes de distribuição e de 
drenagem nos pisos superiores, por assim dizer. 
Este foi um grande problema, especialmente 
quando instalámos os tubos de queda – como por 
vezes tivemos que instalar os tubos a um metros  
e meio na horizontal. A fim de garantir que havia 
ainda um declive suficiente nos tubos, pois 
tivemos que instalar os tubos de ventilação, 
entre outras coisas. Nestes casos, contámos  
com a experiência da Geberit para encontrar as 
soluções certas.

Quais são os produtos Geberit que foram  
usados aqui?
Optámos pelo sistema de drenagem Geberit 
Silent-db20. Com este sistema, podemos assim 
prevenir um nível excessivamente elevado de 
emissões sonoras nos tubos de descarga, apesar 
do edifício ser uma estrutura tão grande. As 
condutas, onde estão localizados os sistemas 
técnicos do edifício, são também muito estreitas. 
Isto poderia ter agravado qualquer possível 
problema de ruído. Nós também optámos pelo 
sistema de drenagem de cobertura Geberit 
Pluvia, devido à estrutura do telhado curvo. Isto 
porque o sistema Pluvia só necessita de tubos de 
pequenos diâmetros nas secções transversais e 
poucos tubos de queda para assegurar a 
drenagem de águas pluviais da cobertura. Esta é 
uma grande vantagem quando se trata de 
edifícios tão complexos como o Markthal.  ←

↑ Para além das bancas que oferecem delícias culinárias, no mercado encontra também lojas, empresas e apartamentos.

↑  Pode-se afirmar só pela forma incomum do corredor do mercado que  
os projetistas e os canalizadores foram até ao seu limite.

Organizar as plantas para os blocos resi-
denciais provou ser um desafio especial 
para a equipa do gabinete de arquitetura 
MVRDV. Apesar do projeto estrutural origi-
nal do desenvolvimento, este precisava ser 
brilhante e com muita luz do dia. No final, o 
espaço foi perfeitamente dividido em 126 
apartamentos, sendo 102 apartamentos 
arrendados e 24 penthouses. Os aparta-
mentos também oferecem uma vista espe-
tacular sobre o corredor do mercado. As 
grandes janelas instaladas nas paredes in-
ternas do corredor do mercado permitem 
que os residentes vejam em baixo a lufa-
-lufa colorida.

A superfície interior do corredor do merca-
do é revestida por 4.500 painéis de alumí-
nio, que criam uma atmosfera distinta, for-
mando um gigantesco trabalho de arte com 
um efeito tridimensional. Esta instalação 
artística é chamada de «Hoorn des Over-
vloeds» (A cornucopia) e foi projetada por 
dois artistas locais, Arno Coenen e Iris 
Roskam. ←



Produção em 
grande escala
As válvulas de enchimento Geberit,  
conhecidas pela sua fiabilidade lendária,  
são produzidas na fábrica da Geberit  
em Pfullendorf, no sul da Alemanha. Cada 
uma destas válvulas é montada num  
processo totalmente automatizado, após  
o que é submetida a uma verificação  
completa, antes de ser embalada e depois 
entregue ao cliente.


