
Geberit Monolith combina a qualidade comprovada com o puro design. O 
autoclismo está invisível por detrás da placa de vidro temperado, proporcio-
nando um sentimento de modernidade a qualquer espaço. O inovador Geberit 
Monolith pode ser aplicado com sanitas cerâmicas suspensas e de assentamen-
to ao chão (BTW).  Impressiona com a sua fascinante elegância e elevada quali-
dade,  tendo sido também várias vezes premiado pelo seu design.



Geberit Monolith
Fantástico aspeto e elevada  versatilidade 

A Geberit revolucionou o mercado dos 
autoclismos convencionais com a introdu-
ção do módulo sanitário Geberit Monolith. 
Concebido em vidro temperado rapida-
mente se constitui  como inovação 

mundial e pelo seu design elegante veio a 
ser premiado em 2010. É um módulo 
sanitário fexível com autoclismo integra-
do, não requerendo,  na maioria do casos, 
trabalhos adicionais de construção.

Com o desenvolvimento do Geberit Monoli-
th, o estúdio de design Tribecraft, na Suíça, 
criou uma nova categoria de produtos para a 
casa de banho: o módulo sanitário.

Satisfaz elevados requisitos estéticos e funcio-
nais, permitindo a modernização da casa de 
banho, ou constituindo uma solução para 
novos edifícios.

O Geberit Monolith para casas de banho 
preenche, deste modo, uma lacuna entre os 
autoclismos de exterior tradicionais e os 
autoclismos de interior “embutidos na  
parede”. O módulo sanitário elegante, em 
combinação com uma sanita cerâmica com 
design atractivo, realça-se, de forma perfeita 
em praticamente qualquer casa de banho. É 
ainda versátil no seu todo:

- acabamento frontal elegante,
- bem proporcionado,
- em vidro temperado,
- disponível em preto, branco e verde “mint”.

Instalação com bom senso

O módulo sanitário permite ao instalador 
uma liberdade de design maior do que seria 
de esperar, dado ser à primeira vista uma 
instalação tecnicamente simples. Particular-
mente em casos de conversões ou renova-
ções, esta fexibilidade é extremamente 
importante, pois permite efetuar a sua aplica-
ção de acordo com cada situação do local de 
instalação.

O design deste módulo sanitário moderno 
adapta-se esteticamente a qualquer espaço, 
quando aplicado de forma correta. É por esta 
razão que a instalação de um  Geberit Mono-
lith num prédio antigo não é para principian-
tes.
O entusiasmo do cliente pode ainda ser maior 
sempre que o próprio dono acompanhe a 
instalação deste equipamento elegante e 
so�sticado na sua casa de banho, conferindo 
ao seu trabalho um brilho especial.

Os designers da Tribecraft não têm estado 
inativos desde o lançamento no mercado do 
Geberit Monolith para sanitas. Em Março de 
2011, a Geberit apresentou várias possibilida-
des e estudos para futuros módulos sanitários 
na feira profssional e internacional ISH, em 
Frankfurt.

Assim, por exemplo, um Geberit Monolith 
para sanita foi equipado com uma luz de 
orientação  e descarga automática. Estando 
em conformidade com o design minimalista 
do  Geberit Monolith: a luz só é visível à noite, 
indicando a localização da sanita.

www.canalcentro.pt

Perspetivas 
visionárias da 
casa de banho

Uma sanita antiga pode ser remo-
vida  rapidamente, mantendo a 
drenagem existente.

A solução de design que se adapta  
facilmente à drenagem existente.

Geberit desenvolveu um novo módulo sanitário para sanitas, que pode  ser instalado nas ligações e esgoto existentes: Geberit Monolith não 
necessita de construção adicional, é rapidamente instalado e impressiona com design elegante, distintivo e poupa-espaço.


