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Na capa
Tudo está colocado e preparado para o ensaio de 
estática no laboratório da tecnologia de edifícios 
e de acústica da Geberit. 
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↑ Antes de ficar oculta, por trás da parede, durante várias décadas: uma estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autoclismo de interior 
Sigma, fotografada de todos os lados.
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Editorial

David Mayolas, Diretor-Geral

Caros clientes e parceiros,
 
São bastante elevadas as probabilidades 
de se visualizar o logótipo da Geberit 
numa casa de banho, de uma estação fer-
roviária, um estádio desportivo, um 
restaurante ou num aeroporto. Durante 
décadas, isto tem vindo a contribuir  
para o elevado nível de notoriedade  
da marca, sendo reconhecido pela 
Geberit. Mas, isto não pára por aqui.
 
Milhares de viajantes de negócios e turistas visitam anualmente a Europa.  
Estes começam também por ver as instalações sanitárias cuidadosamente 
projetadas, com instalações embutidas, sanitas suspensas, sistemas de 
descarga de urinóis ocultos e outros acessórios e, cada vez mais, optam  
pela moderna tecnologia sanitária europeia – muitas vezes, da Geberit –  
após o seu regresso aos Estados Unidos,  à Ásia e à Austrália.

Neste sentido, caro leitor, está também a contribuir  para a  promoção desta 
tecnologia no estrangeiro, cada vez que projeta, vende ou instala ou renova 
uma instalação duma casa de banho pública aqui na Europa. Por este facto, 
expressamos-lhe os nossos sinceros agradecimentos.

Com o fim do ano a aproximar-se rapidamente, gostaríamos de estender  
a si e à sua família os nossos desejos de boas festas e votos de um excelente 
ano novo.

Cordiais saudações natalícias
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Projetos em Portugal com Geberit know-how

1

Quartel das Artes, Dr. Alípio Sol
O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, erguido 
no local do Antigo Quartel dos Bombeiros 
de Oliveira do Bairro, foi inaugurado no pas-
sado dia 6 de abril de 2014. O novo equipa-
mento, com projeto da autarquia elaborado 
pela arquitecta Joana Roça, apresenta uma 
área bruta total de 6000 m2 e contempla  
um foyer; um auditório, com capacidade 
para cerca de 415 pessoas, incluindo o 
acesso a pessoas com mobilidade condi-
cionada; um andar dedicado às exposi-
ções; uma cafetaria com esplanada e ainda 
outros espaços multifunções.
O auditório do Quartel das Artes é uma sala 
com diversas possibilidades cénicas que 
permite acolher espetáculos tão diferentes 
como: teatro, dança, musicais, revista, 
stand-up, ópera, concertos, recitais, com 
diversas configurações e posicionamentos 
cénicos, uma vez que dispõe de uma plata-
forma de fosso de orquestra com capaci-
dade para 22 músicos, bem como espetá-
culos com características eletroacústicas 
da área do jazz, música contemporânea, 
pop e popular em que a componente de 
equipamentos eletrónicos de som domine 
os acontecimentos do espetáculo e ainda 
congressos, conferências e colóquios.

Empreiteiro Geral: Cunha Barroso
Projetistas: Struconcept, Lda
Distribuidor: Adriazul – Materiais  
de Construção, Lda

Geberit Know-how instalado:
Sistema Geberit PE (225 m de tubagem  em 
PEAD) e Geberit Pluvia (com 12 ralos e 12 
Placas de coordenação Bitumen) 

→  www.quarteldasartes.com

1

2

3

2

Edifício Quinta Vitória, Funchal – Madeira
Edificio de apartamentos Quinta Vitoria 
inaugurado em 2014 encontra-se apenas a 
600 metros da Marina do Funchal. O Museu 
Cristiano Ronaldo fica apenas a 5 minutos a 
pé da propriedade. O centro do Funchal, 
com as suas lojas de marca e serviços, fica 
a 15 minutos a pé. O Aeroporto Internacio-
nal da Madeira está a 23 km. 
Sumptuoso Edifício situado numa das mais 
prestigiadas avenidas do Funchal, este edi-
fício destaca-se pela sua arquitetura, ma-
teriais e acabamentos de luxo, que se es-
tende as zonas comuns, onde destacamos 
a bela piscina, características que propor-
cionam prazer e conforto.

Geberit Know-how instalado:
Estruturas Geberit Kombifix com autoclis-
mos de interior Sigma, 8 cm para sanitas 
suspensas com  placas de comando de 
descarga Geberit Sigma01, cromado bri-
lhante e estruturas Geberit Kombifix para 
bidés suspensos.

3

Edifício Virtudes Gardens, Funchal, 
Madeira
Edifício de arquitetura contemporânea, 
inaugurado em 2014, destacamos a sua lu-
minosidade natural, materiais e acabamen-
tos de excelência, áreas muito confortáveis 
e localização privilegiada.

Geberit Know-how instalado:
Estruturas Geberit Kombifix com autoclis-
mos de interior Sigma, 8 cm para sanitas 
suspensas com  placas de comando de 
descarga Geberit Sigma01, cromado bri-
lhante e estruturas Geberit Kombifix para 
bidés suspensos.
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Instalações sanitárias públicas

Funcionamento 
contínuo
Tecnologia sanitária, como um cartão-de-visita

↑ 25 milhões de passageiros por ano: Isto é muitas idas à casa de banho.
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Em 2013, o Aeroporto de Zurique controlou 
cerca de 25 milhões de passageiros aére-
os, resultando numa média de quase 70 mil 
passageiros, por dia. Seria justo prever 
que, em média, cada um desses passagei-
ros tivesse visitado a casa de banho pelo 
menos uma vez. Todavia, nem todas as ins-
talações foram visitadas na mesma propor-
ção. As instalações na área de desembar-
que e no terminal de autocarros tiveram o 
maior número de visitantes. Aqui, os urinóis 
foram utilizados, a cada três minutos. Dado 
que as instalações estão abertas 18 horas 
por dia, isto dará um resultado de cerca de 
125 mil vezes, por ano.

Uma infra-estrutura moderna  
e eficiente
Quando se trata da tecnologia sanitária, a 
Flughafen Zürich AG conta com os produ-
tos e soluções da Geberit. A infra-estrutura 
relacionada na área de passageiros dos ex-
tensos terminais compreende 150 instala-
ções sanitárias individuais, com um total de 
1000 sanitas, 500 lavatórios, 1500 urinóis e 
50 sanitas para pessoas com mobilidade 
condicionada, estando equipadas as  últi-
mas com sistema integrado de lavagem 
Geberit AquaClean. As instalações são ve-
rificadas e limpas até cinco vezes por dia, 
estando também permanentemente seis 

canalizadores no aeroporto para a manu-
tenção técnica, sempre que necessária, de 
todas estas instalações.

Manutenção intensiva
O maior desafio para as instalações sanitá-
rias do aeroporto é o fato de que são usa-
das praticamente sem interrupção. Por 
exemplo, as torneiras de lavatório eletróni-
cas têm que ser substituídas entre quatro a 
cinco anos, porque os cromados de eleva-
da qualidade são literalmente riscados, de-
vido à constante limpeza diária, com panos 
de microfibra.

→

Para a maioria dos passageiros de trans-
porte aéreo, as instalações sanitárias são  
o primeiro ponto de interesse no aero- 
porto, quando chegam ou partem. É por 
esta razão que a Flughafen Zürich AG,  
que gere o Aeroporto de Zurique, atribui 
uma grande importância à limpeza e  
à tecnologia sanitária moderna e fiável.

↑ Um bom cartão-de-visita: As instalações sanitárias no aeroporto são, muitas  
vezes, uma das primeiras coisas que os passageiros vêem, após o desembarque  
no destino.
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Instalações sanitárias públicas

As válvulas de descarga e de enchimento 
dos autoclismos de interior também são 
substituídas a cada dois anos. Assim que 
uma destas válvulas, numa instalação sani-
tária, começa a mostrar os primeiros sinais 
de desgaste, é imediatamente substituída. 
Para efeitos de prevenção e de modo a as-
segurar que os autoclismos de interior es-
tão a funcionar perfeitamente em qualquer 
altura, são também equipados em simultâ-
neo com novas válvulas todos os outros 
autoclismos de interior, na mesma instala-
ção sanitária.

Os canalizadores são frequentemente soli-
citados para tratar do entupimento do es-
goto e sifões, muitas vezes causado por 
toalhas de papel que são colocadas na sa-
nita. Ao contrário de papel higiénico nor-
mal, as toalhas de papel não se absorvem 
na água, assim sendo, muitas toalhas de 
papel levará inevitavelmente a um entupi-
mento. No entanto, as toalhas de papel não 

são os únicos itens encontrados nas sani-
tas que não deverão ser colocados, como 
outros objetos aleatórios – até mesmo pas-
saportes – acabam também lá caídos, de 
vez em quando.

Descarga comprovada de 1 litro  
para o urinol
No entanto, a urina é, de longe, o maior ini-
migo quando se trata de instalações sani-
tárias. Nos urinóis com maior frequência, é 
perfeitamente possível que os sifões e tu-
bos de descarga fiquem completamente 
entupidos com a urina incrustada, em me-
nos de dois meses. Por este motivo, os si-
fões e as tubagens destes urinóis são cui-
dadosamente limpos mensalmente. A urina 
incrustada é removida de todos os sifões 
de urinóis, a cada dois meses. Para simplifi-
car, um pouco, este trabalho de manuten-
ção, praticamente todas as instalações es-
tão agora equipadas com urinóis que 
permitem aceder aos sifões e tubos de 

descarga a partir da frente. Por conseguin-
te, o urinol de cerâmica não necessita de 
ser retirado da parede, antes de cada re-
moção da urina incrustada. 

Os funcionários do aeroporto de Zurique já 
tentaram tudo o que se possa imaginar, 
numa tentativa de resolver o problema da 
urina incrustada. Os melhores resultados 
foram obtidos nos urinóis com lavagem por 
água, em particular aqueles com um 1 litro 
de descarga. No caso de um entupimento, 
os maiores volumes de descarga resultam 
rapidamente num transbordo dum urinol. 
Em oposição, a formação de incrustações 
de urina é maior nos urinóis sem água, sen-
do também considerável as emissões de 
odores.

Uma variada gama de tarefas
As grandes reparações e a manutenção 
são muitas vezes realizadas entre as 11:00-
05:00 Durante este período, o aeroporto 

← Peça de arte em tecnologia sa-
nitária: torneiras eletrónicas para 
lavatórios e sistemas de descarga 
eletrónicos da Geberit estabele-
cem requisitos mais elevados de 
higiene e transmitem um ambiente 
elegante e limpo.

↓ Uma sanita Geberit AquaClean 
8000 com sistema integrado de 
lavagem: uma instalação sanitária 
espaçosa para pessoas com mobi-
lidade condicionada e em cadeiras 
de rodas.
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está praticamente deserto. Para chegar às 
instalações sanitárias nos terminais, os ca-
nalizadores têm de passar continuamente 
através das verificações de identidade e de 
segurança, assim como os passageiros 
normais. No entanto, as ferramentas, os 
canivetes e os artigos similares podem ser 
transportados por eles, dado que estes são 
necessários para realizarem o seu trabalho.

Se os seis canalizadores estivessem a tra-
balhar exclusivamente nas instalações sa-
nitárias, estariam só ocupados parcialmen-
te. Por este motivo, tiveram uma formação 
adicional relevante que lhes permitem tam-
bém darem apoio, quando uma escada ro-
lante precisa de conserto ou um elevador 
avaria nalgum local do aeroporto, tornando 
assim o seu trabalho do dia-a-dia muito rico 
e variável.

É necessário bom senso
No entanto, às vezes é também necessário 
realizar reparos nos horários de maior pico, 
tais como desentupir uma sanita. Esta é 
uma tarefa menos agradável, dado que 
nem todos os passageiros – alguns dos 
quais se destacam – são inteiramente com-
preensivos, quando uma instalação sanitá-
ria tem que ser fechada temporariamente, 
enquanto alguns simplesmente ignoram a 
fita da barreira. Em tais situações, os cana-
lizadores precisam de muito bom senso e 
de resistência a diversas pressões.

Por outro lado, os incidentes de danos in-
tencionais à propriedade são muito poucos 
e distantes entre si, uma vez que o aeropor-
to possui também um controlo apertado. O 
número de pessoas que estão de pé na 
casa de banho, em vez de se sentarem tam-
bém está a diminuir. Além disso, graças às 
estruturas especiais embutidas, os dias em 
que as casas de banho espaçosas para 
pessoas com mobilidade condicionada fo-
ram mal utilizados no inverno por morado-
res de rua, como um lugar confortável para 
dormir, fazem agora parte do passado.

Uma excelente cooperação 
A Flughafen Zürich AG e a Geberit têm tido 
uma parceria muito boa ao longo dos anos. 
Por exemplo, a Geberit foi capaz de colocar 
uma série de novos produtos – incluindo 
sistemas de descarga para urinóis e siste-
mas de descarga para sanitas – com resis-
tência ao fogo, nas instalações sanitárias 
mais frequentadas no aeroporto. Para além 
disto, em conjunto, foram feito projetos de 
pesquisa – por exemplo, sobre como pode 
ser diminuída ou evitada a formação de in-
crustações de urina – permitiram a base 
para novas abordagens para resolver este 
problema. ←

Soluções para insta-
lações sanitárias 
públicas
As estações ferroviárias, os centros comerciais, os hospi-
tais, as escolas e os jardins zoológicos: A lista é longa de 
locais, onde podem ser encontradas as instalações sanitá-
rias públicas. Haverá sempre segurança com os inovado- 
res, produtos fiáveis da Geberit – mesmo nas instalações 
sanitárias muito frequentadas. Aqui estão três exemplos 
desses produtos Geberit:

1 Sistemas de descarga oculto para urinóis
Como está localizado por trás do urinol, o sistema de descarga oculto da Geberit 
para urinóis é, ao mesmo tempo, discreto e antivandalismo. Um sensor no sifão rea-
ge às variações de fluxo e de temperatura e desencadeia uma descarga, sempre 
que necessário. Além disto, o sensor também garante um funcionamento com ele-
vado nível de fiabilidade, detectando com precisão, quando o nível da água é muito 
elevado ou muito baixo.

2 As torneiras eletrónicas, sem contacto, para lavatórios
As torneiras eletrónicas para lavatórios em instalações sanitárias públicas têm de 
ser higiénicas, fáceis de limpar e fiáveis. As torneiras eletrónicas Geberit, sem con-
tacto estão equipadas com um sensor IR, sendo programáveis individualmente, 
duráveis e de fácil manutenção. Estas estão disponíveis em vários modelos e ver-
sões de funcionamento, com pilha,  à rede elétrica ou hidraulico.

3 Placas de comando de descarga para sanita, sem contacto.
Os sistemas de descarga eletrónica Geberit, sem contacto, para sanitas são fiáveis, 
garantindo a descarga, após cada utilização. A placa de descarga Geberit Sigma10, 
em aço inoxidável, com um sensor de infravermelhos permite-lhe que o sistema de 
descarga detecte quando a pessoa se afasta para longe da sanita. A descarga pode 
também ser acionada manualmente (por exemplo, no caso de uma falha de energia).

1 2

3
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Sólido como  
uma rocha
Estruturas de instalação para sanitas suspensas

Produtos & Soluções

↑  René Gmür, especialista em estática na Geberit International AG, está concentrado na sua tarefa de colocação dos oito discos em aço, com um 
peso total de 400 kg, numa estrutura de suporte que está aplicada numa estrutura Duofix.
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400 kg é o equivalente a uma bem equi-
pada Harley-Davidson ou metade de 
uma palete cheia de tijolos, as  estrutu-
ras de instalação Geberit para sanita 
suspensa à parede são concebidas 
para suportar esta carga. E testadas 
para garantir que satisfazem estes 
requisitos.

Um elevado grau de  
especialização

Como fornecedor de sistemas de instalação com-
pletos para paredes ligeiras e construção sólida, 
a Geberit possui um vasto know-how em análise 
estrutural. No laboratório da tecnologia de cons-
trução e de acústica que é provavelmente único 
na Europa, os físicos, experientes em construção, 
da Geberit realizam entre 80 e 120 ensaios de es-
tática, por ano. Devido a estes ensaios, os inves-
tigadores de produtos podem ter acesso a uma 
extensa base de dados, com os resultados de 
mais de 2000 ensaios de estática. Estes também 
são apoiados no seu trabalho pelos especialistas 
que realizam complexos cálculos de estática,  
utilizando poderosos programas de simulação.

A estrutura Geberit Duofix para sanita sus-
pensa à parede é profissionalmente anco-
rada à estrutura do edifício. Uma estrutura 
em aço galvanizado é aparafusada, colo-
cam-se os dois varões, onde se aplica nor-
malmente  uma sanita cerâmica. Depois, o 
especialista em estática da Geberit, René 
Gmür coloca cuidadosamente os discos, 
um disco com 50 kg de peso, de cada vez, 
até ter um peso total de 400 kg na estrutu-
ra. «Deixamos este peso total aqui a des-
cansar, durante uma hora, enquanto se cal-
cula continuamente, onde e em que medida 
a estrutura Geberit Duofix se deforma», 
disse ele, durante um dos testes de carga.

Não se deixa nada ao acaso
As sanitas e os bidés suspensos têm de ser 
concebidos, de modo a que possam supor-
tar cargas até 400 kg. Esta é uma especifi-
cação da norma europeia. Por consequên-
cia, a Geberit concebe as estruturas de 
instalação correspondentes para paredes 
ligeiras ou construção sólida para que pos-
sam também suportar esta carga. «Quando 
um peso de 400 kg é colocado numa sanita, 
na frente de uma parede de alvenaria, só é 
permitido a estrutura de instalação de su-
porte de carga deformar um pouco», expli-
cou Oliver Wolff, chefe de Física das Cons-
truções na Geberit International AG. «Se o 
grau de deformação excede os nossos va-
lores limite pré-definidos podem aparecer 
as fissuras nas paredes de azulejos ou a 
ocorrência de outros danos é evidente, que 
queremos evitar isto a todo o custo.»

Testes práticos
As estruturas de instalação Geberit para 
sanitas e bidés suspensos à parede, são 
estaticamente concebidos para suporta-
rem uma carga de até 400 kg. A carga máxi-
ma para lavatórios e urinóis é de 150 kg e 
100 kg para as estruturas dos braços de 
apoio para pessoas com mobilidade condi-
cionada. Para os ensaios de estática no la-
boratório de tecnologia da construção e de 
acústica, as estruturas de instalação são 
aplicadas exatamente, como seria num lo-
cal normal de obra. A única diferença das 
situações reais de construção é uma estru-
tura de aço de apoio para os pesos de teste 
– e não um lavatório ou uma sanita cerâmi-
ca – que é aparafusado às estruturas de 
instalação. Isto é feito principalmente por 
razões de segurança.

Para ser capaz de medir, com precisão, as 
fissuras e deformações, as estruturas de 
instalação estão equipadas com barras de 
medição, em pontos definidos especifica-
mente. A linha de laser mostra os pontos de 
referência relevantes. São medidos antes, 
durante e após o teste de carga a fissura na 
extremidade frontal da estrutura de supor-
te e a deformação da estrutura de instala-
ção. Se estes excederem as tolerâncias 
mínimas definidas pela Geberit, o design da 
estrutura de instalação tem de ser revisto e 
melhorado. ←

↑ Uma comparação entre uma estrutura de instalação, 
não tendo qualquer carga (em cima) e uma com carga  
total (em baixo): O grau de deformação é baixo, contudo  
é ainda visível.
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Tempo para questões

Sr. Wallbaum, quais as questões que estão a ser 
discutidas na Europa, quando se trata do tema 
«construção sustentável»?

Durante muito tempo, o debate «construção 
sustentável» estava centrado exclusivamente em 
edifícios individuais. No entanto, reconhecemos 
desde que temos que olhar para o tema, num 
contexto maior e, acima de tudo, entendê-lo do 
ponto de vista económico. Agora tudo é analisado e, 
acima de tudo, gerido nos sítios, bairros residen-
ciais ou bairros inteiros. Uma questão é onde as 

fontes de calor estão localizadas, como podemos 
usá-las e como podemos distribuir esse calor. 
Tomemos por exemplo, um banco com uma sala de 
servidores, com grandes computadores que 
produzem calor. Este calor é muito valioso e poderia 
ser usado em edifícios residenciais, a 200 metros  
de distância. Gerir as fontes de energia será um dos 
temas mais importantes do futuro. Há um grande 
potencial económico nesta área. «Cidades inteligen-
tes» – cidades que incorporam soluções inteligen-
tes, inovadoras e um uso responsável dos recursos 
– são, naturalmente, também importantes neste 
contexto.

Que tendências podem ser observadas,  
neste contexto?

O conceito das «cidades inteligentes» já teve novos 
desenvolvimentos, na área da sustentabilidade.  
É agora também sobre a análise das possibilidades 
oferecidas pelas tecnologias de informação e 
comunicação. A palavra-chave principal é muitos 
dados, a utilização de grandes quantidades de 
dados que nos fornecem informações importantes 
– como, onde é que está a ser consumido, com  
quais produtos e em que momentos, mais ainda que 
requisitos de energia resultam desta e onde irão 
surgir. Por exemplo, seria possível gerir o forneci-

O futuro já 
começou
A construção sustentável, em áreas densamente 
urbanizadas

Como é que a construção sus-
tentável se irá desenvolver  
no futuro? Uma entrevista com  
o Professor Holger Wallbaum, 
especialista em sustentabilidade, 
sobre os temas e as tendências 
mais importantes.

↑  Uma imagem térmica do distrito financeiro de Londres: De acordo com Holger Wallbaum, o debate «construção sustentável» não é mais sobre os edifícios  
individuais, mas sobre sitios inteiros, bairros e distritos residenciais.
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mento de energia para vários bairros residenciais, 
com base na previsões do tempo, se se ligar todas 
as informações necessárias. Estas são questões 
importantes que, as empresas como a IBM, a 
Microsoft, a Siemens e a ABB e muitas outras 
empresas de menor dimensão e inovadoras, estão 
já intensamente envolvidas, enquanto nós falamos. 
Esta tendência vai ter um grande impacto na 
construção sustentável. A indústria da construção  
é extremamente inovadora neste contexto, a  
partir dos materiais individuais até aos sistemas  
e técnicas de construção.

Existem diferenças regionais na construção  
sustentável?

Sim, as diferenças regionais existem. No Japão, as 
estruturas de construção têm que ser mais focadas 
na segurança em terremotos. No entanto, em outras 
regiões com uma grave escassez de água, como  
na Espanha, a construção sustentável é influenciada 
por questões como o uso cuidadoso da água. Há 
também diferenças regionais em termos de energia. 
Na Islândia, por exemplo, a questão da energia 
quase nunca surge. Eles simplesmente possuem  
a energia geotérmica e fornecem-na a todos os 
edifícios. Aqui, por outro lado, existem requisitos no 
que se refere à estrutura do edifício e dos sistemas 
de técnicas de construção, como resultado das 
condições climáticas. As idiossincrasias regionais 
são determinadas, por tais circunstâncias. É por 
isto que os padrões globais generalizados simples-
mente não funcionam aqui. A sustentabilidade  
não é algo que possa ser avaliado da mesma forma, 
do outro lado da placa. O fato é de que agora temos, 
como resultado desta situação, 120-130 rótulos 
diferentes, a nível mundial.

Qual o papel que os proprietários de edifícios privados 
desempenham na área da construção sustentável,  
em comparação com os proprietários de edifícios 
públicos e os investidores?

Os proprietários dos edifícios institucionais que  
se especializam na construção de escritórios foram 
fundamentais para o avanço do desenvolvimento 
sustentável. Eles contribuíram muito para rótulos da 
energia e ambientais, como LEED, BREEAM e 
Minergie, sendo aplicados às tecnologias, tais como 
as torneiras com poupança de água, tornando-se 
tão importantes e generalizados. Os proprietários 
de edifícios públicos estabeleceram normas e 
demonstraram que é possível, apresentando uma 
série de projetos, como exemplos. No entanto, os 
proprietários de edifícios privados também 
desempenham um papel fundamental. Podemos 
apenas observar como a Minergie, resultou  
na Suíça, em particular na construção residencial 
privada. A construção da casa unifamiliar foi a  
força motriz, por trás deste sucesso.

Qual é a importância da construção modular  
para a sustentabilidade?

Vejo um grande potencial na construção modular e 
na pré-fabricação – particularmente na construção  
de apartamentos, onde os prédios não têm mais um 
aspeto barato ou a sensação das construções 

pré-fabricadas do passado. Atualmente os edifícios 
são custo-benefício, de elevada qualidade e 
caracterizam-se pelo período de construção rápida 
e um elevado nível de precisão, no local das obras.  
A pré-fabricação permite também um incrível grau  
de flexibilidade, quando se trata de materiais, cores  
e outros aspetos. Isto representa uma grande 
oportunidade, especialmente no que diz respeito às 
sinergias de vários materiais. Afinal, não há apenas 
um, mas toda uma gama de materiais de construção 
ecológicos.

Se pudesse projetar a sua cidade ideal do futuro, 
como seria?

Na minha cidade do futuro combinaria as caracterís-
ticas positivas das cidades individuais, como 
Zurique, Siena, Paris, Berlim e Barcelona para criar 
um funcionamento global. No entanto, como 
estamos a falar de uma visão de futuro, seria 
também com inovações que ainda não existem –  
o transporte público de baixo custo, uma fonte  
de energia ambientalmente sustentável que 
considere as gerações futuras, os retalhistas que 
disponibilizam uma gama de produtos regionais  
e locais, onde as pessoas de todas as idades podem 
ir para descontrair e relaxar. A cidade que acabei  
de descrever, provavelmente, nunca existirá. No 
entanto, estas ideias representam possíveis cursos 
de ação que revelam interações e nos ajudam  
a tornar o futuro mais habitável, sem promover as 
cidades uniformes. ←

Breve biografia

Holger Wallbaum (46) é Professor Titular em Cons-
trução Sustentável na Universidade de Tecnologia 
Chalmers, em Gotemburgo, na Suécia. Antes de as-
sumir esta função, o engenheiro em segurança e 
Doutorado em arquitetura ensinou no Instituto da 
Construção e Gestão de Infra-estruturas, no Institu-
to Federal Suíço de Tecnologia (ETH), em Zurique. 
Holger Wallbaum é um membro do núcleo da  
plataforma de Sistemas da Cidade Sustentável da  
Climate-KIC – uma iniciativa do Instituto Europeu  
de Inovação e Tecnologia. Este trata das inovações 
conceituais, tecnológicas e sustentáveis na indús-
tria da construção. Holger Wallbaum é autor de  
várias publicações, sendo também orador, muito  
solicitado internacionalmente, sobre o tema da 
construção sustentável e desenvolvimento urbano 
sustentável.
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É segunda-feira de manhã, pouco antes das 07:00, no 
bloco de oito andares de apartamentos, localizados 
em Carl-Hurtzig-Strasse 26, em Bremen. Com os cana-
lizadores a fecharem, na cave, a rede de distribuição de 
água potável e os eletricistas a desligarem as casas de 
banho da rede elétrica, às sete em ponto, alguém que 
não tenha já tomado duche terá que sair do edifício 
para fazê-lo. A partir deste ponto, seguem-se, numa rá-
pida sucessão, as várias etapas do trabalho.

Os canalizadores retiram rapidamente as sanitas cerâ-
micas e colocam-nas num canto, por forma a não impe-
dir o trabalho. Então estes deixam, mais ou menos, a 
área para os especialistas em demolição, que agora 
destroiem as casas de banho dos anos 1960, com pés 
de cabra, martelos e cinzéis. Enquanto isto, um trans-
portador dirige-se ao edifício e descarrega, da sua ca-
mioneta, oito paredes sanitárias Geberit pré-fabrica-
das. Os canalizadores aceitam a guia de transporte e 
preparam-se para a instalação. Na hora do almoço, as 
primeiras casas de banho já não são mais do que mero 
aglomerado de lixo, apenas têm o tubo de queda ainda 
intacto.

Completamente  
novo, em apenas  
duas semanas
Remodelações das casas de banho perfeitamente 
coordenadas

Quando se trata de renovações da 
casa de banho, a GEWOBA, princi-
pal associação de habitação do 
norte da Alemanha, conta com as 
paredes sanitárias pré-fabricadas 
da Geberit. Estas reduzem, ao 
mínimo, o período de construção,  
o ruído e o lixo – é algo que os 
inquilinos, em particular, apreciam 
muito.

↑  A pré-fabricação poupa tempo: As paredes técnicas sanitárias são totalmente montadas 
rapidamente e aplicadas no local correto da obra.
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Num ciclo semanal
O prédio tem oito andares, cada com três apartamen-
tos. Os apartamentos localizados diretamente por 
cima, uns dos outros possuem as mesmas plantas e 
estão ligados às mesmas redes de distribuição de água 
e de drenagem de águas residuais. «Com estes blocos 
de apartamentos trabalhamos numa linha vertical, em 
vez de andar a andar. E trabalhamos num ciclo sema-
nal», explica Oswald Vogel, o gestor da obra, na GEWO-
BA. «Isto significa que é sempre iniciado, no princípio 
da semana, uma nova rede de todas as casas de banho 
localizadas directamente por cima umas das outras. Os 
ladrilhadores e pintores estão já a trabalhar longe das 
casas de banho, onde o trabalho de renovação come-
çou há apenas uma semana.»

Esta abordagem baseia-se na experiência adquirida 
durante milhares de renovações completas de casas 
de banho e nos conhecimentos que podem ser realiza-
das num apartamento, num prazo de duas semanas, 
mesmo num edifício totalmente ocupado. Este calen-

↓  Apenas há meio dia atrás, ainda era 
possível tomar banho na casa de banho.

→  Uma casa de banho da década 
de 1960, com necessidade de  
renovação: Pouco antes dos espe-
cialistas em demolição colocarem 
os seus martelos e os cinzéis a  
trabalhar, o autoclismo, o lavatório 
e o armário com espelho são reti-
rados. 

→

1200 renovações das casas de banho 
por ano

A GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen é o 
principal fornecedor de arrendamento de apartamentos, 
em Bremen, Bremerhaven e Oldenburg, com gestão de 
mais de 42 000 apartamentos e edificios comerciais. As 
casas de banho destes 1200 apartamentos são renova-
das anualmente, usando, sempre que possível, paredes 
técnicas sanitárias, pré-fabricadas, da Geberit. «Um  
sistema completo, de um único fabricante que tem uma 
aprovação para todos os componentes individuais,  
tornando as coisas muito mais fáceis», explica Oswald 
Vogel, gestor de obra, na GEWOBA. «Temos vindo a  
utilizar este sistema há muitos anos e só tivemos experi-
ências positivas.»

«Renovamos anualmente várias centenas de casas de 
banho para a GEWOBA», diz Willi Lukaschow, gestor  
de projetos, da Wichmann GmbH. «Devido a este grande 
volume de empregos, temos constituídas equipas que 
estão extremamente bem formadas, para a correta apli-
cação de estruturas de instalação Geberit. Estas pesso- 
as trabalham incrivelmente de forma eficiente. A Ing. W. 
Wichmann SANITÄR- und Heizungstechnik GmbH foi 
fundada em 1932. Atualmente na sua segunda geração, 
de gestão familiar, com um total de 50 funcionários, a 
empresa – que atua na área da Grande Bremen – é uma 
fornecedora de soluções com sistemas técnicos para 
edifícios, com serviço completo, nas áreas de canaliza-
ção, aquecimento, ventilação e ar condicionado.

document956543881742364909.indd   15 12.11.2014   15:53:31



16 Revista para Clientes dezembro 2014

No local da obra

dário é muito apertado e, por isso se explica porque um 
total de 23 profissionais estão aqui a trabalhar ardua-
mente. «Temos vindo a trabalhar para a GEWOBA há 
muitos anos e temos uma vasta experiência na realiza-
ção de tais trabalhos de renovação», explica Willi 
Lukaschow, gestor de projetos da Ing. W. Wichmann 
SANITÄR- und Heizungstechnik GmbH. «Tendo dito 
isto, para garantir uma cooperação contínua entre as 
diversas especialidades, cada trabalho individual deve 
ser cuidadosamente planeado e com objetivos realis-
tas, sendo exigido um elevado grau de profissionalis-
mo do outro lado do painel.» O processo de renovação 
da casa da banho neste edifício ficará concluído após 
seis semanas.

Sanitas sempre utilizáveis à noite
Com a hora do almoço já ultrapassada, o trabalho con-
tinua a um ritmo acelerado. Como o ruído e a sujidade 
são partes integrantes deste trabalho, as áreas de es-

tar, fora da casa de banho, são protegidas, por uma 
porta temporária feita com folhas de plástico. Os mora-
dores estão a ter uma renovação etapa a etapa. «As 
antigas casas de banho foram renovadas, aqui e ali, de 
forma improvisada. Agora todos os tubos irão desapa-
recer, por trás da parede – não poderia estar mais feliz», 
disse Gabriele Hüsung, cuja renovação irá começar daí 
a uma semana. «Estou impressionada com a forma 
como todas as pessoas trabalham em conjunto. Isto 
nem sempre é um dado adquirido.»

Para possibilitar os moradores a viverem, por duas se-
manas, sem utilizarem a sua própria casa de banho, foi 
colocado na frente do prédio um grande contentor com 
sanitários, chuveiros e sanitas. Os canalizadores asse-
guram também que a casa de banho, em cada aparta-
mento, pode pelo menos ser usada durante a noite, li-
gando as antigas sanitas à rede de drenagem de águas 
residuais, pouco antes do final do dia de trabalho.

↓  Para cumprir o cronograma apertado, é necessário profissio-
nais muito experientes. Por vezes, até quatro profissionais  
trabalham em simultâneo nestas casas de banho relativamente 
pequenas.

↑  As paredes sanitárias pré-fabricadas feitas à medida da casa de banho,  
o lavatório e o chuveiro são rapidamente instalados e ligados à rede de drenagem 
de águas residuais e aos novos tubos de distribuição de água potável.
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Conforto moderno na casa 
de banho 

Como parte deste projeto de renovação 
das casas de banhos, a GEWOBA enco-
mendou a instalação de sanitas suspen-
sas à parede, com autoclismos de inte-
rior com poupança de água, elegantes 
torneiras misturadoras de lavatórios e 
bases de duche ultra-planas, com as di-
visórias de duche, em vidro. Os tectos 
são falsos e estão equipados com aque-
cimento. As divisórias de duche em  
vidro permitem que as novas casas de  
banho pareçam mais espaçosas. Os  
duches de pavimento estão ainda a ser 
instalados nos apartamentos do rés- 
do-chão para permitir livre acesso a 
pessoas com mobilidade condicionada.

↑  Os inquilinos estão felizes ao efectuar-se em duas semanas os trabalhos de renovação, o que 
não é surpreendente, dado o nível de modernização total das casas de banho.

Poupanças através da redução de  
trabalho e de tempo
No dia seguinte, os canalizadores iniciarão a instalação 
das novas redes de distribuição de água potável e de 
drenagem de águas residuais com o Geberit Silent-
-db20 com isolamento acústico e irão definir sobre a 
instalação de sanitários nas paredes pré-fabricadas. 
Os andares superiores serão mais uma vez os primei-
ros a instalar. As casas de banho não são exatamente 
muito espaçosas – principalmente quando vários pro-
fissionais têm que trabalhar na mesma área. «É em mo-
mentos como estes, que se torna evidente os benefí-
cios das paredes sanitárias pré-fabricadas, para 
qualquer um que já tenha renovado uma casa de ba-
nho», explica Marko Wendt, responsável pela equipa 
sanitária. «As paredes sanitárias pré-fabricadas da Ge-
berit são feitas à medida, tornando o trabalho muito 
mais fácil, havendo assim uma significativa poupança 
de tempo – até porque todas as ligações estão perfei-

tamente preparadas. Além disto, as características 
tecnológicas dos sistemas Geberit estão certificados 
com isolamento acústico e protecção contra incêndio, 
assegurando, assim, que os regulamentos técnicos es-
tão em conformidade.»

Com todos os trabalhadores prestes a terminar o seu 
dia de trabalho, a maioria da tecnologia sanitária está 
instalada e ligada, em todas as oito casas de banho. As 
antigas casas de banho são novamente ligadas à noite, 
mais uma vez, com os novos autoclismos de interior 
Geberit para poderem já efetuar a descarga. ←
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Um assunto privado

Os profissionais 
têm confiança na 
Geberit
Os canalizadores são também consumidores finais

«O cliente é rei!» 
Inúmeras empresas 
de instalação, de 
todas as dimensões, 
em toda a Europa, 
estão de acordo com 
este princípio. Isto 
naturalmente leva a 
longos dias de traba-
lho. Quando estes 
profissionais sanitá-
rios conseguem ter 
tempo para moderni-
zar a sua própria 
casa de banho, 
optam por conforto 
e qualidade.

← Dušan Vacula, Canalizador, Bratislava, Eslováquia

«Após 14 anos, há alguns meses atrás, em 
fevereiro, consegui substituir a minha 
sanita ao chão por uma sanita suspensa. 
Optei por uma solução simples e elegante 
– uma estrutura Geberit Duofix com uma 
placa de descarga Sigma01. Costumo 
instalar autoclismos de interior Geberit, 
tendo sempre boas experiências com 
estes produtos. São fiáveis e de fácil 
manutenção. O que considero importante 
é nunca ter problemas para encontrar as 
peças de substituição. – Mesmo com os 
modelos mais antigos.»

→ Andreas Reichenbach, diretor 
da Haustechnik, Mühlhausen, 
Alemanha

«Construí uma nova 
casa em 2007 e equipei 
todas as casas de 
banho com autoclismos 
de interior Geberit e 
placas de dupla descar-
ga – atualmente isto é 
simplesmente normal. 
Aplico apenas tecnolo-
gia da Geberit porque 
estou extremamente 
satisfeito com suas 
soluções.»
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↑ Behzad Habibelahian, Engenheiro em tecnologia de energia e construção, 
Innsbruck, Áustria

«Construí uma casa nova e mudei-me em dezembro de 2013. 
A casa tem três casas de banho e, em separado, uma casa 
de banho. Instalei autoclismos de interior Geberit com o 
sistema de extração de odores Geberit DuoFresh em todas 
as quatro casas de banho. Fui convencido pelo conceito de 
odores que são extraídos diretamente da sanita cerâmica. 
Arejar a casa de banho, abrindo a janela também se desper-
diça muita energia térmica, que era algo que pretendia 
evitar.»

↑ Uroš Volavšek, canalizador, Brezovica, Eslovênia

«Remodelei a minha casa de banho há 
sete anos e atualmente estou a construir 
mais uma adicional. A casa de banho 
existente está equipada com um autoclis-
mo de interior Geberit. Já instalei também 
um autoclismo de interior Geberit na nova 
casa de banho. No entanto, irei renová-la 
novamente porque recentemente ganhei 
numa competição um sistema de extração 
de odores Geberit DuoFresh. Estou 
naturalmente ansioso para testá-lo para 
saber exatamente do que estou a falar, 
quando recomendar este sistema aos 
meus clientes.»

↑ Fabian Esteban, Construtor, Mijas Costa, Espanha

«Em maio de 2012, renovei completamen-
te a minha casa de banho. Optei por  
um autoclismo de interior Geberit, a fim 
de poupar espaço e porque é também 
mais bonito.»

← Francisco Ruiz Gonzáles, 
Canalizador, Málaga, Espanha

«Instalei um autoclismo 
de interior Geberit 
quando remodelei a 
casa de banho da minha 
casa há dois anos –  
Uma sanita suspensa 
torna a limpeza mais 
fácil e também gosto do 
design da placa de 
comando de descarga.»

document8717350289459244843.indd   19 12.11.2014   15:53:26



20 Revista para Clientes dezembro 2014

Projeto de referência

Ao nível visual dos  
helicópteros
«One57», Nova Iorque, EUA

↑  O pôr-do-sol sobre Manhattan. Com uma altura de 306 metros, o novo arranha-céu «One57» domina o horizonte de Nova Iorque.

«One57», Nova Iorque, EUA

Proprietário do edifício: Extell Development Company, 
Nova Iorque (EUA) 

Arquitetos: Christian de Portzamparc, Paris (FR) 

Conclusão: fevereiro 2014 

Canalizador: Canalização PAR, uma divisão do Grupo PAR

Geberit know-how
Sistemas de instalação Duofix 

Autoclismos de interior Sigma, 12 cm 

Placas Geberit Bolero 

Um novo arranha-céu adorna o horizonte 
de Manhattan. Após a sua conclusão, a 306 
metros de altura, a torre «One57», que 
sobe para o céu, no extremo sul do Central 
Park, tornou-se a torre residencial mais 
alta em Nova Iorque.
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Placa Geberit Bolero

Durante décadas, os autoclismos de interior 
 Geberit têm sido utilizados em todo o mundo. 
Após ser aplicado o autoclismo de interior 
 Geberit, apenas é visível a sua placa de descarga. 
Para além disto, a funcionalidade fiável, o design 
da placa de descarga desempenham também um 
papel importante. Através de um grande número 
de soluções de design com diferentes acabamen-
tos e formas, a Geberit disponibiliza aos arquite 
tos e aos decoradores de interiores uma grande 
selecção e grande liberdade criativa. A placa de 
descarga Bolero conquistou também, com o seu 
design elegante e linear, Christian de Portzam-
parc e a sua equipa de arquitetos. A placa de co-
mando foi instalada em todas as casas de banho 
das 135 residências e dos 210 quartos do hotel 
«One57». A Bolero está disponível num total de 13 
cores diferentes, inclusive, versões em cromado 
brilhante e cromado mate. Possui dois comandos 
para descarga de volumes de grande ou pequena 
descarga de água, permitindo assim uma utilização 
eficiente dos recursos de água.

Quando se acorda, é-se recebido pelo nas-
cer do sol, sobre o Atlântico. Ao jantar, po-
de-se desfrutar do pôr-do-sol no Central 
Park. E enquanto se escova os dentes, an-
tes de ir para a cama, pode-se sussurrar 
«durma bem» à Estátua da Liberdade – e 
tudo isto a partir do mesmo apartamento, 
na torre residencial «One57» mais alta, em 
Nova Iorque.

Projetado pelo arquiteto francês Christian 
de Portzamparc, o edifício é atualmente um 
dos conjuntos de arranha-céus que está a 
nascer na metrópole. Abrangendo 75 anda-
res, com 135 residências e um hotel, com 
210 quartos e suites. Enquanto os nova-
-iorquinos podem-se deliciar com a im-
pressionante altura da torre, os preços alu-
cinantes dos apartamentos de luxo são o 
principal tema de conversa. Por exemplo, 
um grupo de investidores pagou 90 mi-
lhões de dólares pelo último andar «Pen-
thouse» – e um teria pago 67 milhões de 
dólares, por um andar «normal». 

O arranha-céu delgado consiste em três 
seções de edifícios que estão ligados uns 
aos outros, em forma de cascata. Uma ca-
racterística do design diferenciado da fa-

chada é as suas faixas curvas, em vidro co-
locadas verticalmente ao longo da 
superfície do edifício. Estas faixas são fei-
tas de diferentes tipos de vidro, criando um 
padrão ondulado, de contrastes, ocultando 
as varandas das residências.

Cada vez mais são procuradas as proprie-
dades de luxo em Nova Iorque, o «One57» 
não será capaz de se vangloriar do seu sta-
tus, por muito mais tempo como a torre re-
sidencial mais alta, em Manhattan. De fato, 
está a ser construído um novo complexo 
com mais de 420 metros, a apenas meia mi-
lha de distância, na Park Avenue. Quando 
concluído, em 2015, esta será a torre resi-
dencial mais alta do hemisfério ocidental. 
Perto do «One57» também já está a ser pla-
neado, um arranha-céu ainda mais alto.  ←
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Fernanda Leal, sócia-gerente 
Aprifer – Materiais de construção e decoração, Lda

Aprifer contém um show-
room fora-de-horas, acon-
selhando os clientes e 
fornecendo todo o apoio na 
decoração, para que o seu 
sonho se torne realidade.

Como surgiu este prémio?

Aprifer (Fernanda Leal) – Foi mui-
to interessante (sorriso). Quando 
decidimos participar no evento 
da AEPF (Associação Empresa-
rial de Paços de Ferreira), Capital 
do Móvel, nunca pensamos que o 
resultado final seria este.
Com todo o trabalho diário que 
temos, não conseguimos pre-
parar a tempo a participação 
na feira. Então em cima da hora, 
pensamos «o que podemos 
expor na feira em tão pouco 
tempo? Vamos expor os sistemas 
Geberit Monolith e a banheira da 
Villeroy & Boch … » Pela apre-
sentação simples mas diferente 
das soluções existentes na feira, 

para nós foi um sucesso. Nunca 
recebemos tantos contactos em 
tão pouco tempo como nesse 
período (mais sorrisos).

O que procuram na escolha de um 
parceiro?

Aprifer (Fernanda Leal) – preten-
demos trabalhar sempre com 
marcas que se diferenciam no 
mercado. Queremos ter aces-
so a design diferenciado, ter 
segurança quando sugerimos 
uma marca. A Geberit é uma das 
marcas que reúne todas essas 
características.

O que acha da parceria com a Geberit? 

Aprifer (Fernanda Leal) – Temos 
tido o apoio que é necessário 

↑ Vista parcial do stand da Aprifer

Exposição de 2 módulos sanitários Geberit Monolith com sanita e bidé suspensos.

Entrevista
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→ Stand da Aprifer

Vista global do stand da 
Aprifer «Melhor stand» 
(Foto cedida pela AEPF).

← Prémio

1.º Prémio de «Melhor stand»  
da Exposição

para que o serviço fique bem 
executado e o cliente satisfeito. 
Ganhamos todos com isso.

O que sentem que o mercado pretende?

Aprifer (Fernanda Leal) – Esta-
mos a atravessar uma crise pro-
funda no mercado em geral e em 
particular no mercado da cons-
trução. Já são poucas as obras 
de raiz, estando a reabilitação a 
desenvolver-se lentamente.
O cliente final pretende ter uma 
solução diferenciada, que lhe 
ofereça garantias e segurança. 
Nem sempre é fácil, ou possível, 
ultrapassar a concorrência no 
mercado muito direcionado para 
o preço.  ← 
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Raul Ribeiro
Sócio-gerente da Fluxoterm, Lda

Detentores de uma 
dinâmica de qualida-
de, garantida pela 
experiência adquiri-
da pelos seus sócios 
fundadores e equipa 
técnica, a empresa 
está apta a apresen-
tar e recomendar 
soluções eficientes 
nas diversas áreas 
da sua actividade.

1. Dedica-se a algum hobby, sempre que a 
sua actividade profissional o permite? Está 
disposto a partilhar com os nossos leitores 
este hobby? 

Os desportos motorizados 
sempre foram a minha paixão, e 
sempre que o trabalho me per-
mite tento disfrutar um pouco. 
Para além disto, tento aproveitar 
todo o tempo entre a família e os 
amigos. 

2. Enquanto instalador e gestor tem-se 
«cruzado»  com sistemas Geberit. Quer 
dar-nos a sua opinião sobre a Geberit? 

Como instalador, a Fluxoterm, e 
tendo como politica a qualidade 
dos produtos e equipamentos 
dos nossos projetos, tentamos 
trabalhar com marcas de exce-
lência.

Sempre que um projeto nos é 
apresentado com outras mar-
cas, tentamos sempre propor a 
melhor solução com sistemas 
Geberit. Não sendo só uma mar-

ca de melhor aceitação por parte 
do dono de obra/fiscalização, a 
aplicação destes materiais acaba 
também por nos facilitar toda a 
logística, pois é sempre material 
que dispomos em stock. Para 
além da qualidade dos produtos, 
o apoio técnico é-nos sempre 
disponibilizado e em tempo útil. 

3. Conhecedor profundo do setor da 
Construcão que perspectivas traça para a 
sua evolução no futuro próximo?  

Num futuro próximo e de acordo 
com o que estamos a viver neste 
momento, penso que a cons-
trução de raíz está a dar lugar à 
reconstrução. Não prevejo para 
já uma retoma económica, pelo 
menos significativa, que faça com 
que esta realidade se altere. Ten-
do em conta a nova realidade no 
setor da construção, o serviço de 
pós venda acaba por ter um peso 
muito importante nos projetos, no 
entanto só com parceiros como a 

←  Equipa da Fluxoterm

Actualmente com 23 colabora-
dores, entre quadros superio-
res e técnicos especializados 
nas diversas áreas, a Fluxoterm 
aposta na formação e especiali-
zação contínua da sua equipa 
técnica.

→  Evento de convivio em  
2010, com toda a equipa da 
Fluxoterm.

Entrevista
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«A qualidade dos serviços prestados é 
assim o reflexo de uma equipa empenhada 
e qualificada e é aqui que reside a mais-
-valia para o aconselhamento de produtos 
inovadores e adequados aos mais variados 
níveis de exigência.»

↑  Raul Ribeiro «Os desportos motorizados sempre foram a minha paixão» 

Geberirt conseguimos a satisfa-
ção dos clientes, conseguindo a 
melhor relação de qualidade/cus-
to. Esta qualidade dos serviços 
vai ao encontro da política adota-
da pela Fluxoterm, pois não sendo 
uma política de melhor preço de 
venda, é sem dúvida a política a 
que habituámos os nossos clien-
tes e que prima por um serviço de 
excelência.

4. Quer indicar-nos alguns projetos de 
referência de que a Fluxoterm foi respon-
sável?

Felizmente temos tido alguns 
projetos com a Geberit, um  
deles já referenciado na Revista 
Know-how da Geberit de Setem-
bro de 2013, nomeadamente a 
Obra Sacos 88.  ←
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Durante quase 30 anos, os blocos de instala-
ção Geberit Sanbloc provaram ser um 
sucesso, tanto na construção sólida como 
nas paredes ligeiras. O mineral autoclavado 
cobre o betão celular e protege o autoclismo 
de interior, sendo composto por produtos  
de cimento, fibras, caulino e talco. A mistura 
é levada ao forno, onde fica em espuma.  
A expansão é interrompida nas estruturas 
metálicas e nas tampas.

A espuma 
Sanbloc
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