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Editorial

Dr. José Seabra, Director Geral

Caros Clientes

Estamos quase na mudança de mais um 
ano e muitas pessoas irão certamente 
considerar, uma vez mais, o projecto de  
renovar a sua casa de banho para 2012, 
planeada desde há algum tempo.

As longas noites de Janeiro e Fevereiro são também adequadas para pesqui-
sar na internet catálogos e brochuras, horas a fio, e procurar descobrir as 
últimas tendências em design e tecnologia sanitária. No entanto, surgirá 
inevitavelmente o momento em que será necessário e obrigatório um apoio 
especializado. Esta será a altura em que as empresas e os profissionais 
ligados aos materiais de construção serão consultados. Certamente que para 
ganhar a confiança dos potenciais compradores terão de estar preparados 
para lhes prestar um aconselhamento competente e adequado.

Também nós na Geberit tomámos algumas resoluções para 2012. Em primeiro 
lugar, queremos apoiá-los, de forma mais eficaz, nas futuras vendas: seja  
através de produtos inovadores, integrados em soluções de renovação rápidas, 
a custos aceitáveis e personalizadas, apoiadas em documentação elucidativa 
para entrega ao consumidor final, seja com vídeos descritivos de funciona-
mento e montagem ou com informações actualizadas inseridas nas nossas 
páginas da internet ou num apoio mais próximo e qualificado dado pelos 
nossos técnicos. Ao fim e ao cabo, os seus clientes devem estar seguros 
de que, quando recomenda Geberit, está a sugerir produtos de elevada  
qualidade, inovadores e ecológicos.

Gostaríamos ainda de aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer a 
confiança na Geberit. Em 2012 iremos continuar a fazer tudo quanto estiver  
ao nosso alcance, para assegurar uma boa cooperação e contribuir para os 
vossos melhores sucessos.

Contem sempre connosco!

A todos, os nossos desejos de Feliz Natal e Próspero 2012!

Saudações cordiais

Projectos de referência

1

Centro de Investigação Champalimaud 
da Fundação Champalimaud
O Centro de Investigação Champalimaud 
concretiza o objectivo da Fundação de 
construir um centro de investigação cientí-
fica multidisciplinar, transnacional e de re-
ferência no campo da biomedicina. Este 
Centro garante todas as condições para 
que investigadores e académicos, nacio-
nais e estrangeiros, desenvolvam projec-
tos de excelência nas áreas das neurociên-
cias e da oncologia.

Este projecto, inaugurado em Outubro de 
2010, da autoria do Arquitecto Charles Cor-
rea, Associates, e projecto das redes hi-
draúlicas de águas e esgotos do Eng. Ma-
nuel Grade Ribeiro, possui várias soluções 
e produtos Geberit, nomeadamente o sis-
tema Geberit Pluvia, com 53 ralos Pluvia,  
Geberit PE com 1535 m de tubos em PEAD 
e 90 Geberit Duofix.

→  www.fchampalimaud.org

2

A Quadrantes – Unidade de Radioterapia 
de Santarém é a mais recente unidade do 
Grupo Joaquim Chaves. 
Com equipamentos técnicos de primeira li-
nha para o planeamento e tratamento da 
doença oncológica, a Unidade, inaugurada 
em Dezembro de 2010, entrou em funcio-
namento no início de 2011, integrada no 
Hospital Distrital de Santarém e laborando 
em estreita articulação com o Serviço de 
Oncologia. 

Para este projecto o Arqtº José Gramaxo e 
o Engº Técnico José Rodrigues (redes hi-
dráulicas) optaram por sistemas e produ-
tos Geberit, nomeadamente 22 estruturas 
Geberit KombifixBasic com autoclismo de 
interior Delta para sanitas suspensa e res-
pectivas placas de comando de descarga 
Delta15; 7 ralos Geberit para duches de pa-
vimento; sifões para bases de duche e para 
a rede de distribuição de água o sistema 
Geberit Mepla.

→  http://www.quadrantes.pt/areas-da- 

clinica-quadrantes/unidade-de-radioterapia-

de-santarem

1

2

2
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Entrevista

Duas paixões:  
projecto e pintura
Manuel Grade Ribeiro,  
Sócio-Gerente Campo d’Água, Lda.

Para além da paixão pelo projecto, 
sabe -mos ter uma paixão pela pintura.  
Conte-nos um pouco sobre esta faceta  
da sua vida.
Para mim, a pintura constitui um 
hobby relaxante, que tem a particu-
laridade de aflorar e desenvolver  
o espírito criativo de cada um, 
transmitindo uma enorme paz de 
espírito e até de felicidade. 

Outros hobbies são as viagens e a 
leitura, considerando-me mesmo 
um leitor compulsivo.

Há certamente alguns dos muitos pro  - 
jectos elaborados que constituíram  
um desafio estimulante. A nossa curio-
sidade convida-nos a perguntar-lhe  
quais foram mais relevantes e em que 
aspecto?
Como se sabe, a minha actividade 
de engenheiro, após uns tempos 
iniciais nas obras, tem sido exercida 
nos domínios da Hidráulica Urba-
na e das Instalações em Edifícios. 
Assim foi ao longo de cerca de  
40 anos até à reforma (em 2006) 
e depois desta, até ao momento 
actual.

Penso assim continuar até não 
trocar as palavras, não tropeçar 
ao andar, e evitar algum encontro 
indesejável com “aquela doença” 
com nome alemão, ou outra do 
género. No exercício da minha ac-
tividade profissional, entre muitos 
projectos, posso referir alguns que, 
pela sua dimensão, pelo seu grau 
de dificuldade e de novidade, cons-
tituíram trabalhos aliciantes para 
quem gosta de enfrentar desafios e 
aprender sempre, e cada vez mais. 
Com a técnica e com as pessoas. 

As principais referências, no cam-
po da Hidráulica Urbana e simila-
res, vão para alguns dos projectos 
de infra-estruturas para a Área de 

Sines (Sto André e Sines), pro-
jectos de emissários submarinos  
para a indústria (Sines e Viana  
do Castelo), grandes projectos  
de infra-estruturas a nível conce-
lhio um pouco por todo o País  
na sequência da criação das Regi-
ões de Saneamento Básico e,  
mais recentemente, parte das in fra-
estruturas para a Expo98 e outros 
para os Palops.

No que se refere a instalações em 
edifícios, os mais relevantes  
foram o Centro Cultural de Belém,  
os Laboratórios do ITQB em  
Oeiras, da EPAL, a ampliação da 
Universidade Eduardo Mondlane 
em Maputo e, recentemente, o  
edifício do “Champalimaud Centre 
for the Unknown” em Lisboa.

Noutras áreas, citam-se, pelas 
mesmas razões, as novas instala-

ções do IST no Tagus Park, a Esco-
la de Teatro e Cinema de Lisboa,  
a Escola Superior de Comunicação 
Social, os Teatros Camões (Expo) 
e o Municipal de Faro. Na área dos 
grandes edifícios referem-se a 
Sede da Cimpor de Moçambique, 
em Maputo, e o edifício GES I,  
em Luanda.

Muito trabalho, muitos problemas 
a resolver e muita aprendizagem. 
Uma boa escola!

A sua vastíssima experiência in-
tegra episódios dignos de registo. 
Permita-nos pedir-lhe para nos 
relatar alguns.

Como é natural existem muitos epi-
sódios ao longo da vida profissional 
de um engenheiro, uma boa parte 
deles digno de registo, às vezes por 
boas razões, outras por más razões. 
No fundo, não se pode distinguir  
a vida profissional da vida do dia-
a-dia do ser humano. Estas vidas 
interpenetram-se e complementam-
se e, por essa razão e por outras, 
optei por não me armar em roman-
cista em causa própria.

Não resisto, no entanto, a citar um  
episódio pitoresco, passado em  
Moçambique, numa visita às obras 
de Ampliação da Universidade 
Eduardo Mondlane. Tratava-se do 
reforço do Abastecimento de Água  
ao Campus e Instalações das Redes 
de Fluídos (águas, esgotos e ga-
ses) de 5 edifícios de laboratórios 
(Física, Química, Biologia, etc.)  
O empreiteiro era chinês e, natural-
mente, todas as conversas entre 
mim e o encarregado das obras 
foram efectuadas com o auxilio de 
um intérprete Chinês/Inglês. Fo-
ram conversas longas, demoradas 
demais para espíritos latinos.

A certa altura, solicitei que o encar-
regado me apresentasse o mos-
truário das tubagens, acessórios 
e equipamentos a utilizar na obra, 
como estava previsto no Caderno 
de Encargos.

Entendi que o assunto estava atra-
sado, mas prometeram-me que em  
2 ou 3 dias tudo estaria resolvido. 
Passados 3 dias voltei à obra e, 
qual foi o meu espanto, quando me 
esperavam painéis repletos de  
sacos de plástico transparentes com 

amostras de tubos e acessórios 
das mais variadas cores e feitios, 
comprados em supermercados 
sul-africanos, do tipo Aki para bri-
colage. As redes de Laboratórios 
de Ensino não se resolvem com 
bricolage, como é natural supor!
A reacção deste humilde lusitano 
em terras africanas (que conhece 
bem, tanto mais que nasceu em 
África), confrontado com aquela 
“tecnologia” de ponta utilizada por 
um técnico de uma empresa que 
tinha ganho um Concurso Interna-
cional para executar as obras, foi 
fazer das tripas coração para não 
ser politicamente in correcto e  
responder com intraduzíveis impro-
périos à boa maneira portuguesa ... 
Adiante! 

Na mesma obra, ao ver torneiras 
duplas em locais onde só havia 
água fria, responderam que só es-
tavam a fabricar, naquela altura, 
torneiras para água fria e quente 
e não havia torneiras só para água 
fria (as torneiras vinham todas da 
China), ou seja, a globalização  
no seu “melhor”!

Digam lá se isto de ser engenheiro 
noutros países não tem o seu quê 
de sedutor e alegre.

Na sua profissão tem-se certamente 
cruzado com sistemas e produtos Geberit. 
Que apreciação faz da Geberit?
Porque pretendo ser um espírito 
independente e não enfeudado  
a quaisquer marcas, estou per-
feitamente à vontade para referir 
que, tanto os sistemas de tuba-
gens Geberit como os sistemas 
Pluvia e outros equipamentos 
como torneiras, ralos, sifões etc., 
nos têm dado garantias de qua-
lidade e de baixos custos de 
manutenção. Essa é uma razão 
suficiente que nos leva a continuar 

a recomendá-los aos nossos clien-
tes, sobretudo quando se pretende 
qualidade em toda a acepção da 
palavra.

É certo que tem havido algumas 
obras com problemas, a grande 
parte dos quais devido a alguns 
instaladores mais “criativos”, que 
utilizam acessórios que não per-
tencem aos sistemas, ou ainda por 
incúria ou deficiências de monta-
gem.

A este respeito e como projectis-
tas, defendemos o princípio de 
que, nas instalações dos edifícios, 
e sobretudo nas águas e esgo-
tos, os factores dominantes das 
escolhas não devem ser apenas os 
custos dos investimentos iniciais 
mas o somatório daqueles (capital 
fixo) com os custos de manutenção 
(capital variável) ao longo da vida 
das instalações. Isto para não falar 
dos “efeitos colaterais” decorren-
tes de rupturas, corrosões, capaci-
dades de escoamento, etc, etc.
A já longa experiência no ramo, de 
algumas décadas, cada vez mais 
demonstra o quão acertada é esta 
posição. 
 
Por isso, continuamos a acreditar 
nas opções de escolher os sis-
temas da Geberit, que foi essa a 
questão que me foi colocada.

Para referir ainda, e finalmente, 
que esta questão se nos coloca 
perante a Geberit ou qualquer  
outra marca que trabalhe e se apre-
sente no mercado com qualidade  
e seriedade. Esta é e será a nossa 
posição para qualquer marca, de 
qualquer país. É necessário pro-
mover, cada vez mais, a qualidade 
e ver um bocado mais para além 
do dia de inauguração das obras e 
das respectivas fotografias.  ←

↑  Grade Ribeiro no seu gabinete, junto de  
um dos seus quadros preferidos

“Quando pinto não há horas, nem prazos, nem 
os mil e um stresses da sociedade que nos  
rodeia. Não necessito de receita médica, nem 
comprimidos, nem análises. É só comprar telas, 
pincéis e tintas... e nascer com a capacidade  
de observar e desenhar e desenvolver essas 
valências. Recomendo, vivamente.”
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Entrevista

A Arquitectura  
Hospitalar, 
o Golf e a Geberit
José Gramaxo, Sócio-Gerente Arquicon, Lda

Sabemos ser um homem de causas –  
A Arquitectura, o Clube de Golfe dos 
Arquitectos e que mais?

A criatividade é um exercício 
permanente de constante humil-
dade, espírito de sacrifício,  
dor, paixão e fugazes momentos 
de compensação.
A imaginação criativa, o reinven-
tar do quotidiano, a descons-
trução do óbvio e do evidente, 
a busca incessante do novo e a 
atracção pelo desconhecido, são 
posturas a que nos obrigamos  
ao longo de anos de praxis Arqui-
tectónica, a qual exercemos  
proficientemente em diversas 
áreas e sectores da vida nacional, 
com contributo decisivo para a 
melhoria da qualidade do habitat 
em que nos movemos.
É nestes princípios e com a  
mesma ética que se encontra 
alicerçado o Clube de Golf  
dos Arquitectos, há já mais de 
uma década.
Pautamo-nos por uma atitude 
sistemática de pesquisa, gran-
de imaginação e criatividade, 

é assim que gozamos a vida do 
Clube, as suas iniciativas e  
concretizamos os objectivos a 
que nos propomos.
Ficamos, por conseguinte, grati-
ficados, ao olhar em volta e  
constatar que instituições idên-
ticas à nossa e de passado histó-
rico extenso e notável, optaram 
por novas atitudes, iniciativas 
revigorantes e, a todos os títulos, 
meritórias.
Registamos com agrado o “up 
grading” que é evidente nesses 
sectores do golfe amador, para 
quem o CGA e seus “players” se 
constituem em referenciais de 
bem-fazer e de vanguarda.
É este, sem dúvida, o caminho 
certo e em todos os que assim 
procedem nos revemos.
O golfe nacional é deste modo 
que se robustece, não só pela 
afluência de novos pratican-
tes, mas também pelo prestígio 
acrescido para a modalidade  
e suas instituições. Se cada um 
seguir tais exemplos, o golfe  
em Portugal será indubitavelmen-

te cada dia melhor e maior.
O Clube de Golf dos Arquitec- 
tos surge como o exercício  
da prática desportiva no seio  
da classe profissional à qual  
muito me honra pertencer.
O texto acima é o Editorial que 
anualmente produzo, no âmbito 
da actividade como Presidente  
da Direcção.

Recentemente fez o Mestrado em 
Arquitectura Hospitalar. Significa isto  
que a sua actividade profissional  
está concentrada nesta especialidade?  
E que especi ficidades apresenta?

Com efeito, a minha actividade 
profissional está desde 1971 
profundamente interligada com a 
Arquitectura Hospitalar, data em 
que ingressei como Técnico Au-
xiliar na extinta Direcção-Geral 
das Construções Hospitalares 
do Ministério das Obras Públicas 
de então. 
Aí, enquanto estudante do curso 
de Arquitectura da ESBAL, tive 
oportunidade de contactar e 
muito aprender sobre hospitais e 
outros estabelecimentos de saú-

←  José Gramaxo, um arquitecto  
e entusiasta do golf!

Os equipamentos e componentes Geberit  
encontram na construção hospitalar um  
manancial fértil de aplicações e, reciproca-
mente, a obra hospitalar tem na vasta gama  
de produtos Geberit respostas fiáveis e  
eficazes para situações em que a segurança,  
a higiene e a durabilidade são determinantes  
e imprescindíveis.

de com os mais sábios e notáveis 
Arquitectos desta especialidade,  
a mais complexa de projectar. 
Assim é, uma vez que encerra 
especificidades múltiplas ine-
rentes aos equipamentos (clíni-
cos, cirúrgicos, de imagiologia, 
laboratoriais, de terapêuticas, 
de suporte de vida, etc.), aos 
espaços e sua interdependência 
funcional e à complexidade das 
instalações electro-mecânicas. 
Pode dizer-se sem margem de 
erro que a obra hospitalar é a 
mais extensa e completa. 
O meu mestrado, recentemente 
concluído, trata da relação entre 
a Arquitectura e a Medicina On-
cológica, versando um projecto 
de minha autoria para uma Unida-
de de Radioterapia entretanto já 
em pleno funcionamento.

A sua experiência permite-lhe ter  
uma opinião segura sobre a adequação 
dos sistemas aos seus projectos. Que 
apreciação faz da Geberit?

Em boa verdade assim é, em re-
sultado das dezenas de anos  
de experiência que possuo, não 

só enquanto autor de projec-
tos mas também na óptica de 
fazedor de Estabelecimentos de 
Saúde, uma vez que sou Director 
de Produção de uma empresa que 
tem no seu curriculum dezenas  
de intervenções da mais diversa 
natureza, em edifícios hospitalares. 
Os equipamentos e componen-
tes Geberit encontram na cons-
trução hospitalar um manancial 
fértil de aplicações e, reciproca-
mente, a obra hospitalar tem na 
vasta gama de produtos Geberit 
resposta fiáveis e eficazes para 
situações em que a segurança, a 
higiene e a durabilidade são de-
terminantes e imprescindíveis.

Vamos agora à sua outra dedicação. Ao 
Clube de Golfe dos Arquitectos. Quantos 
associados tem, que actividades desen-
volve? Fale-nos, por favor, deste seu 
hobby?

O Clube de Golfe dos Arquitectos 
tem já cerca de quatrocentos 
associados, sendo uma referên-
cia no seio do golfe amador em 
Portugal, constituindo-se tam-
bém em modelo de conduta para 

outros clubes congéneres.
Cumpre este ano dez anos de  
pujante actividade e tem contri-
buído decisivamente para a di-
vulgação do golfe de Norte a Sul 
do País e Regiões Autónomas, 
com a realização de torneios e 
clínicas de golfe destinadas à 
iniciação na modalidade. 
No âmbito do Clube temos vindo 
a divulgar, dignificar e prestigiar  
a classe, pela qualidade do traba-
lho que a Direcção do Clube tem 
desenvolvido, nomeadamente no 
tocante aos aspectos de carác-
ter social, este ano consubstan-
ciados na atribuição de duas bol-
sas de estudo a alunos do curso 
de Arquitectura e à organização 
de um torneio de golfe destinado 
a angariar fundos para a Associa-
ção Nacional dos Doentes com 
Artrite Reumatóide. 

Proporciona aos sócios e seus 
familiares condições únicas para 
a prática desportiva, conforme  
se pode constatar pelo site na in-
ternet www.golfarquitectos.pt.  ←
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Hoje, ninguém passaria sem 
um duche. E deixou de ser 
um problema a aplicação do 
duche de pavimento, graças 
à tecnologia sanitária ino-
vadora, fiável e à cons-
trução adequada do pavi-
mento.

antigos gregos. Em termos puramente vi-
suais, a forma simplista de um duche de pa-
vimento será dificilmente superada. Um 
pavimento homogéneo, completamente 
sem barreiras, em ladrilhos cerâmicos, pe-
dra natural ou artificial, em toda a área da 
casa de banho, depois um chuveiro seguro 
à parede, por baixo uma torneira mistura-
dora e, por fim uma parede parcial, de vidro 
temperado, para proteger o resto da casa 
de banho dos pingos de água e sabão. E no 
pavimento ou na parede um sifão para dre-
nagem da água.

Resolvido o “quebra-cabeças” da 
drenagem da água
A drenagem de água tem se depardo até 
aqui com dificuldades de escoamento para 
a parede. Isto porque, ao contrário da base 
de duche colocada geralmente um pouco 
acima do nível do pavimento, não existe 
muito espaço para uma drenagem de água 
com sifão por baixo do duche de pavimen-
to. A altura  do enchimento do pavimento 
constitui também um dos  maiores desafios 
para cumprir os requisitos em matéria de 
isolamento acústico e impermeabilização. 
Graças ao desenvolvimento de sifões pla-

nos e muito eficientes, é quase sempre 
possível hoje em dia a montagem de um du-
che de pavimento. A Geberit disponibiliza 
uma gama versátil, de fácil instalação, 
para duches de pavimento com sifões de 
drenagem no pavimento ou à parede. 
Esta diversidade permite satisfazer  em 
termos ergonómicos e formais, como 
também satisfazem todos os requisitos 
em termos de isolamento acústico e de 
estanquidade.  ←

↓  Drenagem ao pavimento da Geberit – fiável e flexível

O ralo sifonado Geberit para duche de pavimento é uma ins-
talação fácil. O ralo sifonado contém uma grelha ultra-plana, 
podendo ser ajustada a todo o tipo de pavimento. É  neces-
sário uma espessura de enchimento mínima de 9,5 cm para a 
sua instalação. O filtro de cabelos é facilmente removível, 
assegurando limpeza fácil e evitando  entupimentos. Este 
ralo sifonado da Geberit possui seis grelhas com diferentes 
designs, garantindo uma drenagem eficaz do duche.

←  Calha sifonada Geberit para 
duche de pavimento – atrativa 
e elegante

A calha sifonada da Geberit 
pode ser colocada não só ao 
lado da parede, mas também 
ao centro do duche. Esta calha 
sifonada Geberit para duche de 
pavimento foi concebida para 
ser instalada de forma simples 
e segura. Dois sifões eficientes 
permitem um fluxo de descarga 
de 0,8 l/s. Disponível em várias 
dimensões de 70 a 120 cm  e 
acabemento em aço inox e per-
sonalizável.

→  Estrutura Geberit com drenagem sifonada à parede para  
duche de pavimento 

A estrutura Geberit canaliza a drenagem do pavimento para 
a parede. Resultado: planeamento simplificado,  instalação  
e utilização seguras e aparência atrativa. Esta estrutura pode 
ser instalada em todo o tipo de paredes, através da gama 
Geberit Duofix e Geberit GIS. O tubo de  descarga pode ser 
ligado lateralmente ou ao centro-frente. O sistema está 
equipado com um sifão com uma capacidade de 0,85l/s com 
garantia de um escoamento eficaz. É também munido de  
um  filtro de cabelos facilmente removível. A beleza estética 
é assegurada por tampas atrativas e com acabamentos  
em aço inox, branco, cromado brilhante. É ainda possível ir de 
encontro os gostos de cada pessoa atráves da possibilida-
de de personalização da tampa.

Confrontados com a escolha entre um du-
che e uma banheira, a grande maioria da po-
pulação, hoje em dia, opta pelo duche. O 
duche refrescante tornou-se, para muitos, 
um ritual indispensável. Em consequência, 
tem aumentado a importância da área do 
duche, não só em casas unifamiliares e 
apartamentos, como também em hotéis e 
SPAS de bem-estar. Enquanto na década de 
80, a combinação da “banheira com cortina 
de duche” ainda era promovida como um 
bom padrão, mesmo em edifícios novos, 
hoje em dia são encontradas, com maior 
frequência, casas de banho com uma gran-

de área de duche, não só em novos aparta-
mentos, como também em renovações.

Os duches também existiam nos  
tempos antigos
O duche tem também sofrido um desenvol-
vimento notável nas últimas décadas: des-
de pequenas cabines pré-fabricadas, em 
cima de nichos de alvenaria, com piso liso e 
portas deslizantes e flexíveis, para a moda 
de hoje com uma área generosa de duche, 
com pavimento uniforme. Por outro lado, é 
particularmente este último que mais se 
assemelha ao duche desenvolvido pelos 

Uma peça nuclear para 
 cuidar do corpo

Produtos & Soluções

↑  Um duche de pavimento cria naturalmente uma sensação espaçosa e de liberdade numa casa de banho.
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Renovação da casa  
de banho
Maior liberdade para os projetos dos seus clientes

No interior da parede deve ser sempre ins-
talada a melhor tecnologia sanitária. Por 
esta razão, a Geberit tem sempre procura-
do soluções  inovadoras para tecnicamen-
te ocultar nos diversos tipos de paredes as 
redes de abastecimento de água, de esgo-
tos, os autoclismos de interior e as unida-
des de extração de odor.

Utilização eficaz do espaço
Sempre que decida renovar a sua  casa de 
banho ou WC, é recomendável, em qual-

quer circunstancia embutir o autoclismo na 
parede – ganha espaço e torna a casa de 
banho mais acolhedora. Para além disso, a 
estrutura de drenagem sifonada à parede 
para duche, o sifão do lavatório e outros 
acessórios podem também ser instalados 
no interior da parede. Isto permite-lhe 
mais opções ao projectar a casa de banho. 
A Geberit tem as soluções certas para 
qualquer projecto de renovação, fáceis de 
instalar e têm comprovado, ao longo do 
tempo, o seu valor e qualidade.

Para uma renovação ligeira
Se numa casa de banho, quer os ladrilhos do 
piso quer os azulejos da parede ainda estive-
rem em bom estado, poderá ser um desper-
dício destruí-los. Nestes casos, no entanto, 
nem o autoclismo, nem as ligações poderão 
ser embutidas na parede. A Geberit desen-
volveu os módulos sanitários Geberit Mono-
lith especialmente para estas situações. 
Toda a tecnologia sanitária está inserida 
neste módulo elegante, criando um aspecto 
atrativo e contemporâneo. A instalação 
deste módulo é efectuada praticamente 
sem ruídos e sem  remoção de entulhos.  ←

Produtos & Soluções

Antes (em cima) e depois (à esquerda): apenas 
com  um pequeno trabalho de remodelação,  
os módulos sanitários Geberit Monolith dão a 
uma casa de banho um aspecto moderno e 
elegante.

↑  Hoje, tudo é possível: duas possibilidades de 
renovação de casas de banho projetadas para a 
Geberit por Annette Laxy, designer de interiores,  
em Hamburgo.

Breve entrevista com Annette Laxy,  
designer de interiores

“Consciente-
mente as ten-
dências podem 
ser opulentas”

Existem algumas tendências gerais que  

se tornam evidentes no projecto de design 

da casa de banho?

Hoje em dia, tudo é praticamente 
concebível. O espectro vai desde 
mosaicos de vidro pequenos ou 

Há mais de 100 anos que a 
Geberit, líder de mercado, tem 
apresentado soluções inovado-
ras no domínio da tecnologia 
sanitária. Também no que se 
refere à  renovação de casas de 
banho, a Geberit dispõe de 
sistemas inovadores, elegantes 
e fiáveis.

secções de pedra natural, a su-
perfícies de vidro estruturadas 
até a azulejos muito grandes  
de grés. Para além de “casas  
de banho de bem-estar” enormes, 
com chuveiro, terapia de luz, lava-
tórios grandes, etc., por um lado, 
casas de banho muito puristas, 
por outro, também se vêem no-
vas interpretações com elemen-
tos de estilo “clássico”, como 
banheiras com pés ou lavatórios 
com os pés expostos.

As banheiras ainda estão “na moda”?

Cada vez mais as pessoas que-
rem um duche grande e estão 
preparados para dispensar uma 
banheira, para o ter. Mas também 
há pessoas que simplesmente 
não podem imaginar ter uma casa 
de banho sem banheira.

As casas de banho estão a tornar-se  
mais opulentas ou mais simples?

Na sua concepção e design as 
casas de banho são geralmente 
simples, embora, em certos  
pontos fulcrais possam ser cons-
ciente e verdadeiramente opu-
lentas: por exemplo, espelhos, 
azulejos estampados ou papel  
de parede.

Existem alguns materiais e cores preferi-
dos para pisos e paredes?

Na minha opinião, tudo o que é 
natural! A variedade actual de 
materiais é praticamente inesgo-
tável (pedra natural, por exem-
plo, riscado, rugosos, como mo-
saico irregular ou regular, polido, 
ornamentado ou multicolorido).

Até que ponto os atributos como “cuidado 
fácil” ou “brilho” desempenham um papel 
importante?

Cuidado fácil é certamente muito 
importante nas áreas húmidas. 
O brilho nem tanto. Aqui é uma 
questão de situação e gosto. 
Assim, por exemplo, estão agora 
a ser construídas casas de banho 
em preto, no norte da Europa.  ←
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Geberit Sigma – este nome 
designa a gama de auto-
clismos de interior de com-
provada qualidade para 
aplicação com uma linha  
de placas de comando de 
descarga em contínuo 
crescimento. Esperam-se 
ainda mais inovações no 
próximo ano.

↓  Sigma80 – O modelo automático, sem contacto

A nova Geberit Sigma80 possui os mais elevados  
requisitos de utilização e higiene. Equipada com sen-
sores e um módulo electrónico programável, que 
permite uma descarga de dupla automática. Estará 
disponível no mercado na Primavera de 2012.

A gama  
Geberit Sigma 
Os autoclismos de interior e respec tivas placas de  
comando de descarga mais utilizados na Europa

Produtos & Soluções

O autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm (UP320), 
bem como, o autoclismo de interior, com menor espes-
sura, Geberit Sigma 8 cm (UP720), são ambos concebi-
dos para descarga frontal. Para além disso, a Geberit 
possui uma grande variedade de placas de comando 
de descarga Sigma compatíveis, modernas e com bons 
acabamentos.

Esta gama de produtos será aumentada com vários mo-
delos em 2012, sobretudo com as placas Geberit Sig-
ma01 e Sigma80. Embora, a focalização seja a inovação 
e o design elegante, um fato permanecerá igual: a  
Geberit continuará a garantir pelo menos 25 anos de  
total disponibilidade de peças ou componentes de 
substituição para todos os seus sistemas embutidos 
nas paredes.

Apresentamos acima, alguns modelos da  gama de 
placas de comando de descarga Sigma disponíveis 
durante o próximo ano.  ←

↑  Sigma10 – O modelo modesto

A placa de comando de descarga   Geberit  
Sigma10 para um volume de descarga está dispo-
nível em seis diferentes cores e  acabamentos.

↓  Sigma01 – O clássico com um design 
renovado

A Geberit fez pequenas alterações no design  
da placa de comando de descarga Samba, favori-
ta há algum tempo. Agora será designada  
Geberit Sigma01 e estará disponível numa dúzia 
de cores e acabamentos diferentes. Será também 
lançada no mercado na Primavera de 2012.

↓  Sigma20 – O modelo intemporal

Nenhuma outra placa de comando de descarga 
incorpora o conceito de dois volumes de des-
carga como a Geberit Sigma20. Até à data, a 
placa está disponível em seis acabamentos di-
ferentes. A partir de Janeiro de 2012, estará 
também disponível um modelo com acabamen-
to em aço inoxidável escovado.

↓  Sigma50 – O artista de substituição rápida

A Geberit disponibiliza a placa de comando de 
descarga Geberit Sigma 50, concebida pelo 
designer industrial alemão, Christoph Behling, 
em oito acabamentos diferentes, um dos quais 
permite ao cliente  personalizar o material e 
cor.

↑  Sigma40 – O modelo multifuncional

A placa de comando de descarga Geberit 
 Sigma40 permite mais do que uma dupla des-
carga. Por detrás da placa de comando  
encontra-se um dispositivo para inserção  
de blocos de  higiene para WC, bem como  
o filtro de carvão  activo para o bloco de extrac-
ção de odor Geberit DuoFresh.

↑  Sigma60 – O modelo à face

Para os requisitos de design de luxo, a Geberit 
desenvolveu a placa de comando de descarga 
Sigma60, para ser instalada mesmo à face da 
superfície da parede. É produzida em material 
de elevada qualidade, zinco fundido e a sua  
funcionalidade foi concebida até ao mais ínfimo 
pormenor.
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Observe a nova  
imagem
A nova imagem da Geberit no mercado

A tecnologia sanitá-
ria da Geberit é 
orientada para a fun-
cionalidade, inova-
ção e qualidade. Es-
tamos assim em 
sintonia com os ar-
quitetos e consumi-
dores finais, para 
quem estes critérios 
são fator essencial 
na decisão de com-
pra e sinónimo de 
qualidade de vida.

Quando analisar a nova documentação 
técnica e brochuras da Geberit, vai notar 
que a sua apresentação foi alterada, bem 
como, em certa medida, o seu conteúdo. O 
mesmo se passa com os anúncios Geberit 
na imprensa especializada e generalista.

A Geberit é uma marca forte, com uma  
longa tradição de know-how, tecnologia e  
fiabilidade. Reforçámos essa reputação  
no passado apresentando objectivamente  
informações, factos e documentos relacio-
nados. Com produtos como o Geberit 
AquaClean, o Geberit Monolith ou as estru-
turas Geberit para duches de pavimento, 
estamos a alterar a nossa focalização, in-
cluindo não apenas instaladores e projec-
tistas de águas e esgotos, mas, também 
cada vez mais, consumidores finais e arqui-

tectos. Se alguém pretende abordar estes 
grupos-alvo numa expectativa de sucesso, 
então não são somente os factos que con-
tam, mas também as emoções.

Instrumentos de trabalho para os  
nossos parceiros
A fim de atender a essas circunstâncias e, 
assim, comunicar-se de forma tão adequa-
da, quanto possível, para os grupos-alvo, 
todo o material de comunicação foi revisto e 
ampliado em diversos domínios, durante o 
ano passado. Assim, por um lado, actualizá-
mos todos os documentos com conteúdo 
técnico, como instruções de instalação, lis-
tas de peças e componentes, manuais e ou-
tros, revendo-os de forma ainda mais orien-
tada para a prática. Esta documentação não 
se destina a atrair clientes, mas sim a apoiá-
lo a si e aos seus empregados no dia-a-dia. É 
por esse motivo que esses textos são claros 
e  breves, bem estruturados, com inclusão 
de muitos detalhes.

Aperitivos para os clientes finais
Actualizámos também folhetos e brochu-
ras, ferramentas de apoio às vendas e dis-
tribuição aos seus clientes. Estes folhetos 
têm o propósito de estimular o “apetite” por 
soluções sanitárias fiáveis, com tecnologia 
sanitária inovadora e esteticamente atraen-
tes. Pretende-se também comunicar o pra-
zer que é ter uma melhor qualidade de vida. 
É por esta razão que estes documentos fo-
ram concebidos para serem mais emocio-
nantes, envolventes e atraentes. Parecem 
um pouco “mais atractivos”, isto é, com 
mais imagens do que antes, com argu-
mentos plausíveis, apresentações mais 
interessantes, informação sobre vanta-
gens e o valor acrescentado. Com esses 
documentos, a Geberit pretende  apoiar 
ainda melhor os seus parceiros  nas suas 
actividades diárias.

A Geberit gostaria de melhorar de forma 
sustentável a qualidade de vida das pes-

No nosso próprio interesse  
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soas, com soluções inovadoras. É com 
esta visão que desenvolvemos os nossos 
produtos, sistemas e serviços de forma 
sempre contínua. Definimos conjunta-
mente novas tendências e novos padrões 
de tecnologia sanitária. A marca Geberit 
continua a representar know-how, inova-
ção, parceria e fiabilidade, e agora, ainda 
mais, também qualidade de vida.  ←

 
Três perguntas a Albert Baehny, CEO do Grupo Geberit, 
sobre a nova imagem da Geberit.

A Geberit alterou total e completamente a sua 
imagem?

A nova imagem da Geberit no mercado é 
uma evolução e não uma revolução. Os  
aspectos comprovados, como o logótipo da 
Geberit e o rótulo de competência “Know-
How Installed” permanecem inalterados. 
Outras coisas, como os tipos de fotos nos 
nossos folhetos, foram desenvolvidas  
e especificamente direccionadas para os 
novos desafios que a empresa enfrenta.

Porque é que a Geberit considera ainda ser necessário 
este tipo de desenvolvimento?

Com produtos como o Geberit AquaClean 
ou o Geberit Monolith, a nossa focalização 
foi direccionada para os clientes finais, 
arquitectos, investidores e outros. É por 
esta razão que a Geberit também gostaria 
de se apresentar com uma comunicação 
mais adequada a estes grupos-alvo. Para 
chegar a estes grupos tivemos, no entan-
to, e em primeiro lugar ter desenvolvido 
novos formatos, novas imagens e uma 
linguagem adequada.

Quais são as mudanças mais significativas?

A nossa nova comunicação no mercado 
destina-se a expressar os nossos ob-
jectivos e os nossos valores tão resumi-
damente quanto possível: os desejos da 
Geberit para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com know-how, a inovação,  
a parceria e a fiabilidade. Gostaríamos 
também de informar os nossos parceiros 
no mercado através de  forma ainda me-
lhor, mais estruturada que anteriormente. 
E iremos disponibilizar financiamentos  
e meios, com o fim de demonstrar também 
aos clientes finais, onde e como a Geberit 
pode dar um contributo para a melhoria da 
qualidade de vida.  ←

1 Inspirações de casas de banho para 
consumidores finais e arquitectos

2 Know-how técnico para projectistas de 
águas e esgotos e instaladores

3 Informação de produto para os 
projectistas de águas e esgotos e 
instaladores

With Geberit, there are almost no
obstacles to your freedom when
choosing the placement of
sanitaryware in new construction
and in renovation projects. Whether
under a window or a pitched roof,
the WC can go where you want it to
go. Built-in modules create elegance
and space, and easy PreWall
systems can be used everywhere,
offering additional storage
possibilities.

Fit for flexibility.
A few systems.
And endless possibilities.

24

document4828406812460986930.indd 24 27.04.2011 13:59:21

Um investimento no  
futuro
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Um grande volume 
de água pode ser 
economizado quer 
nas instalações  
públicas, quer nas 
privadas, com tec
nologia sanitária 
 moderna. Porém,  
é difícil determinar,  
à primeira vista, quão 
económico é real
mente um produto.  
A etiqueta WELL  
foi desenvolvida  
para resolver este 
problema.

Quando se trata de eficiência no consumo 
de água pelos aparelhos sanitários, não é 
fácil para os canalizadores e os projectis-
tas de águas e esgotos obter uma visão ge-
ral clara, e ainda menos, para os consumi-
dores finais. Por este motivo, a Organização 
Europeia da Indústria de Equipamentos  
Sanitários (EUnited) e um número de fabri-
cantes reconhecidos, incluindo a Geberit, 
desenvol veram um sistema de classifica-
ção que fornece imediatamente as infor-
mações sobre a eficiência no consumdo de 
água por um aparelho sanitário. Este siste-
ma foi baptizado de WELL, que signi fica 
“Water Eficiency Label – Etiqueta de Efici-
ência no Consumo de Água”.

O sistema de classificação WELL baseia-se 
num conjunto de símbolos semelhantes e 
já utilizados no sistema pan-europeu para 
identificar a eficiência energética dos veí-
culos a motor e electrodomésticos. Isto foi 
intencional, dado que o rótulo WELL tem 
como objectivo servir de base a um padrão 
internacional. Por enquanto, ainda é volun-
tário o uso da etiqueta e/ou rótulo WELL 
para identificar os aparelhos sanitários. No 
entanto, já foram classificados cerca de 
100 diferentes produtos.

As seguintes categorias de produtos po-
dem ser avaliadas com o sistema WELL: os 
sistemas com autoclismos, sistemas de 
descarga para urinóis, torneiras para lava-
tórios, misturadoras para duches entre ou-

tros. Nos sistemas com autoclismos e siste-
mas de descarga para urinóis são avaliados 
os seguintes aspectos:
→ Consumo de água 
→ Número de descargas para lavagem
→  Higiene (apenas para sistemas em 

locais públicos)

Para as torneiras de lavatório e de duche 
são avaliados os seguintes aspectos:
→ Consumo de água 
→ Limitação de temperatura 
→  Descargas automáticas (apenas para 

sistemas em instalações públicas)

A Geberit pretende classificar todos os 
produtos que são relevantes para os mer-
cados europeus, em conformidade com o 
sistema WELL. Foram já classificadas seis 
categorias de produtos.  ←

Bemestar  
para os clientes  
amigos do 
 am biente
A Geberit rotula a eficiência  
do  consumo de água nos seus 
 produtos

Ambiente & Inovação

Produtos Geberit com  
a etiqueta WELL

Autoclismo de 
interior Geberit 
Sigma 12 cm (UP320), 
com placa de coman 
do de descarga 
automática (Mambo)

Torneiras de 
lavatórios electróni
cas 185/186

Sistemas de 
descarga electróni
cos para urinóis

 Módulo sanitário 
Geberit Monolith 
para sanita

Sistemas de 
descarga pneumáti
cas para urinóis

Estruturas Geberit 
com autoclismo 
Sigma 12 cm (UP320) 
para sanitas 
suspensas

Produtos para uso privado

Produtos para instalações públicas

↑  A força da água pode mover montanhas.

1 Campo de aplicação

2 Gama de níveis de eficiência

3 Classificação

4 Volume das descargas

Como funciona a etiqueta ou rótulo WELL

O sistema de classificação WELL baseia-se numa escala que 
vai de A a D no caso de produtos sanitários para instalações 
privadas. Os produtos sanitários para uso em instalações  
públicas são avaliados com base em critérios adicionais, e 
por esta razão a escala vai de A a F. Para se obter uma classi-
ficação A, a classificação mais alta possível, um produto  
sanitário dever obter quatro estrelas para uso privado e  
seis estrelas para instalações sanitárias públicas.

Os tamanhos das etiquetas e ou rótulos foram desenvolvi-
dos de diversas formas, para que a etiqueta WELL possa 
também ser reproduzida em catálogos e brochuras, bem 
como ser colocada nas respectivas embalagens e na inter-
net. Enquanto o tamanho menor só identifica a classificação 
e o número de estrelas, os rótulos nas embalagens de pro-
dutos são muito mais informativos, embora sem qualquer 
idioma. A versão completa da etiqueta WELL pode ser visua-
lizada na página de Internet da EUnited.

→  www.well-online.eu

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

GeberitGeberitGeberitGeberit
WC flush systemWC flush systemWC flush systemWC flush system
Flushing cisternFlushing cisternFlushing cisternFlushing cistern
Monolith SanitärmodulMonolith SanitärmodulMonolith SanitärmodulMonolith Sanitärmodul
WS1000820101026WS1000820101026WS1000820101026WS1000820101026

Water Efficiency CriteriaWater Efficiency CriteriaWater Efficiency CriteriaWater 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.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

1

3

4

2
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O Parque Olímpico, o epicentro dos 30º Jo-
gos Olímpicos de Verão da era moderna, 
está a ser construído na East End em Lon-
dres, próximo do porto. Com uma área de 
2,5 km2, tem quase as mesmas dimensões 
que o Hyde Park, no centro da cidade.

Em Londres foram definidas mais calenda-
rizações durante o planeamento arquitec-
tónico e urbano do que em qualquer outro 
local dos anteriores Jogos Olímpicos. Ne-
nhum outro país anfitrião tratou até agora 
de uma forma tão intensa a questão de sa-
ber o que fazer com todos os estádios e 
edifícios, depois dos Jogos e os Jogos Pa-
raolímpicos terem terminado.

Em Londres, onde são difíceis de encontrar 
imóveis residenciais, próximos do centro 
da cidade e onde são escassas as moder-
nas infra-estruturas para os entusiastas do 
desporto e da cultura britânicos os projec-
tistas decidiram criar um bairro totalmente 
novo. Antes desta área ser ocupada e ga-
nhar vida com os seus novos habitantes, 
servirá como Parque Olímpico. Depois dos 
Jogos, os estádios serão redimensionados 
ou usados para finalidades diferentes, e os 
alojamentos relativamente simples para os 
atletas serão convertidos em apartamen-
tos modernos, de tamanho generoso.

Não é, assim, surpresa que a maioria dos 
novos edifícios estejam equipados com 
produtos Geberit de elevada qualidade e 
duráveis. Alguns exemplos estão descritos 
na próxima página, do lado direito.  ←

Londres 2012
Um novo bairro em construção na cidade

Projecto de referência
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Centro Aquático

O Centro Aquático possui uma piscina para 
competição com 50 metros, uma piscina para 
aquecimento do mesmo comprimento e uma 
piscina para mergulho. Durante os Jogos irá  
ter uma capacidade para 17.500 espectadores.

Jogos Olímpicos: natação, plataforma para 
mergulho, natação sincronizada e pentatlo 
 moderno.

Geberit know-how: tubos de cobre, aço inoxidá-
vel e aço carbono Geberit Mapress, tubos PEAD 
da Geberit para drenagem, instalação de estru-
turas Geberit Duofix.

Depois dos Jogos: os extensos lugares dos 
espectadores, em ambos os lados do corredor, 
serão removidos após os Jogos. Utilização 
 posterior como centro de natação para atletas 
de alto nível, escolas e clubes locais.

 

Parque Olímpico
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Estádio Olímpico

O Estádio Olímpico irá ter uma capacidade para 
80.000 espectadores durante os Jogos Olímpi-
cos. A sua capacidade será reduzida para 
25.000 lugares, depois dos Jogos. Um Estádio 
Olímpico nunca fora anteriormente redimensio-
nado numa escala tão grande.

Jogos Olímpicos: cerimónias de abertura e 
 encerramento, competições de atletismo.

Geberit know-how: tubos de cobre e acessó-
rios Geberit Mapress, tubos PEAD Geberit para 
drenagem, Geberit Aquaclean.

Após os Jogos: local para eventos culturais e 
desportivos e o futuro estádio West Ham United 
Football Club.
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Aldeia dos atletas

A aldeia dos atletas irá permitir um alojamento 
moderno, mas simples a 17 mil atletas e  fun- 
cionários. A infra-estrutura da Aldeia, inclui  
também lojas e restaurantes.

Geberit know-how: tubos PEAD da Geberit para 
drenagem.

Depois dos Jogos: conversão para uma área 
verde e residencial com 2.800 apartamentos, 
de vários níveis de preço.

Londres

Nenhum evento na Terra se pode comparar aos  
Jogos Olímpicos, nos  planos do planeamento e da 
organização. Nos meses que antecedem as con-
quistas das medalhas de ouro, prata e bronze, as 
áreas em redor dos novos espaços desportivos,  
em Londres, na parte oriental da cidade, estão 
repletas de actividade – e a Geberit bem  
no centro.

Dor Chris, 38 anos, foi o gestor 
de projecto da empresa de 
instalação Pipetech, em tecno-
logia sanitária, no prestigiado 
Centro Aquático (Aquatics 
Centre).

Quanto tempo esteve envolvido na 
construção do Centro Aquático?

Dado que conseguimos ganhar este pro- 
jecto, começámos no local em Outubro  
de 2009. A entrega do edifício foi no final  
de Julho de 2011. A cerimónia de inaugu-
ração do Centro Aquático já foi realizada, 
e está concluída a minha aventura 
pessoal nos Jogos Olímpicos.

O que fez do Parque Olímpico um trabalho 
tão especial para si?

Foi impressionante ver toda a área ser 
alterada tão rapidamente. As raízes da 
minha família estão em Londres Leste  
e meu avô quase trabalhou exactamente 
no mesmo local onde colocámos os 
tubos para a piscina coberta. Hoje, ele 
nem reconheceria a área, que está  
tão diferente.

Quais foram os seus maiores desafios 
durante o ano e meio de trabalho?

A forma da cobertura do telhado foi para 
nós o que criou maiores dificuldades. 
Para o sistema de aquecimento e refri - 
geração, tivemos que encaixar tubos  
de aço inoxidável com uma curva contínua 
de 28 graus, o que é realmente bastante 
fora do normal. Precisámos de cerca de 
130 curvas especiais para todo o telhado. 

Como foi para si trabalhar em parceria  
com a Geberit?

Tivemos um óptimo apoio técnico, 
enquanto trabalhávamos a grande 
velocidade. A taxa de erro foi de talvez 
metade de um por cento nos ensaios  
de carga estática. O que diz muito do 
nosso trabalho e da qualidade dos 
produtos.  ←

←  Um novo bairro está a ser construído, no 
nordeste de Londres, junto das antigas insta-
lações portuárias, e será usado após os Jogos 
Olímpicos como um bairro residencial e área de 
lazer para os habitantes locais. Daí podem ser 
observados os escritórios e blocos residen-
ciais de Canary Wharf, construídos  
nos anos 1990.

“Foi um trabalho 
extraordinário”
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A água tem vida
A água potável não é estéril, pois contém 
uma série de substâncias orgânicas e 
 inorgânicas (esporos, microrganismos, mi-
nerais, etc.), mesmo que todos os regula-
mentos sejam cumpridos. Certas condi-
ções desfavoráveis são necessárias numa 
instalação de água potável para que essas 
substâncias tenham um impacto negativo 
na qualidade da água, a saber:
→	 o	uso	de	componentes	não	certificados
→ instalação incorrecta 
→ dimensionamento incorrecto
→  água estagnada nas secções de tubo

Contaminação de tubos e dos aparelhos 
sanitários durante a instalação ou o enchi-
mento, bem como água potável estagnada 
são as causas mais frequentes de impure-
zas na rede de água potável.

Instalação limpa e segura
Todas as tubagens e acessórios para água 
potável da Geberit, ligações e válvulas são 
tamponadas imediatamente após produ-
ção. Isto evita que sejam contaminados 
quando são transportados da fábrica para 
o local de construção. Os instaladores, res-
ponsáveis, sabem que as tampas de pro-
tecção só devem ser removidas imediata-
mente antes da instalação. Os tubos 

abertos e as extremidades dos acessórios  
devem também ser protegidos contra a 
contaminação durante o trabalho de insta-
lação.

Para além de uma instalação correcta, tam-
bém é importante que não sejam introduzi-
das nenhumas impurezas na rede de água 
potável durante o ensaio de pressão ou en-
chimento.	A	Geberit	desenvolveu	um	filtro	
de higiene que protege o sistema de distri-
buição contra a contaminação por microor-
ganismos e partículas durante os ensaios 
de pressão, bem como no enchimento  
inicial.	Os	 instaladores	podem	veri	ficar	 as	
instalações de água potável, sem correr o 
risco	do	filtro	contaminar	a	 rede	de	distri-
buição de água potável.

A estagnação estimula a contaminação 
microbiana
Em redes extensas de água potável instala-
das em complexos de grandes edifícios, 
como hotéis, hospitais e lares, bem como 
em casas e apartamentos de férias, muitas 
secções de tubo permanecem cheias, mui-
tas vezes, sem utilização por um periodo 
superior a um mês. Se as tubagens estiverm 
cheias de água durante este periodo, pode-
rá	 verificar-se	 a	 contaminação	microbiana	
da água potável.

Um	 biofilme	 forma-se,	 num	 curto	 período	
de tempo, em todas as superfícies molha-
das.	 A	 formação	 do	 biofilme	 depende	 do	
fornecimento de nutrientes, da velocidade 
do	fluxo	e	da	qualidade	da	água.	Os	biofil-
mes fornecem um ambiente propicío de 
vida para germes, como a Legionela ou  
as pseudomonas. Estes microorganismos 
multiplicam-se	 no	 biofilme	 durante	 longos	
períodos devido à estagnação da água  
potável e podem posteriormente contami - 
ná-la.

As descargas sanitárias  impedem a 
estagnação
As descargas sanitárias da Geberit garan-
tem que a água potável não utilizada nas 
secções da rede de água potável é automa-
ticamente substituída por água potável, a  
intervalos regulares. Em resultado será ga-
rantida uma perfeita qualidade da água potá-
vel nas instalações que são usadas apenas 
ocasionalmente ou de forma irregular.  ←
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Água potável
A tecnologia sanitária ao serviço  
da higiene da água potável

Know-how

A rede de abastecimento de água potável 
higienicamente perfeita coloca à tecnologia 
sanitária uma série de exigências, que não 
são infelizmente sempre cumpridas.

A água potável é um dos elementos mais 
importantes à vida. Por esta razão, é anali-
sada regularmente e deve atender aos re-
quisitos de qualidade mais rigorosos. Dado 
que a ligação entre o surto de epidemias e  
a água contaminada foi já reconhecida há 
mais de 100 anos. Os cientistas, as autori-
dades, os instaladores e os técnicos sani-
tários têm-se dedicado a garantir a máxima 
segurança de higiene da água potável.

↑  O filtro de higiene da Geberit instala-se rapidamente, com 
a utilização dos acessórios de ligação fornecidos. Este 
protege as instalações de água potável contra a contamina-
ção durante o enchimento inicial ou ensaios de pressão.

→  As descargas sanitárias da 
Geberit servem para a água não 
estagnar por longos períodos  
na rede de água potável. A unidade 
pode ser instalada em ambos os 
aparelhos ligados em séria à rede 
de esgotos ou pode ser ligado a 
um sistema de gestão da rede dos 
edifícios.

Para mais informações sobre a higiene 
da água potável, consulte, por favor,  
a nossa página na internet

→  www.geberit.pt



Tudo
na 
parede.

Os sistemas de instalação Geberit Duofix e GIS possuem tecnologia comprovada para utilização em diferentes 
áreas da casa de banho. Agora possuem modelos especialmente para duches de pavimento . Geberit estruturas 
de duche com drenagem sifonada à parede para duches de pavimento. Graças ao modelo individual , a instalação 
é mais fácil, rápida e segura. Descubra mais sobre Geberit estruturas de duche com drenagem sifonada à parede 
em → www.geberit.pt

Geberit estruturas de duche
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