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Editorial

Dr. José Seabra, Diretor Geral

Caros leitores

A velocidade é algo que nos fascina.  
Novos recordes de velocidade têm vindo 
a ser ultrapassados, não apenas no 
mundo do desporto, mas também na  
indústria da construção. Ainda recente-
mente uma empresa de construção  
chinesa conseguiu erguer um hotel de 
30 andares, pronto para entrar em  
funcionamento, em apenas 15 dias!  
Neste prazo, não está considerado  
o tempo dispendido nas fundações,  
e na  pré-montagem de todas as  
componentes utilizadas.

A capacidade para levar a cabo tarefa tão exigente, num prazo tão curto, 
impõe uma organização e planeamento perfeitos, requer profissionalismo  
e complementariedade de competências.

Com os nossos produtos, sistemas e serviços damos uma contribuição subs-
tancial para que instaladores, empreiteiros e demais profissionais possam 
trabalhar de forma eficiente, nos diferentes tipos de obras. Dou apenas um 
exemplo: - para obras de renovação, os módulos sanitários Geberit Monolith 
para sanitas, bidés e lavatórios, com modelos para torneiras de parede, permi-
tem uma modernização da casa de banho em poucas horas, sem entulhos e 
sem incomodidades perturbadoras para residentes e vizinhos.

Nos depoimentos e artigos seguintes poderá, caro leitor, encontrar alguns 
contributos para tornar a sua casa de banho tão elegante e funcional, em 
concordancia com os seus mais exigentes gostos pessoais.

Espero que aprecie a leitura de mais uma edição do “Know-how”.

Saudações cordiais
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Projetos de referência

1

Dolce Vita Tejo, o maior shopping center 
da Península Ibérica
O maior Centro Comercial de Portugal e um 
dos maiores da Europa resultou de uma par-
ceria entre a Chamartín Imobiliária e a ING 
Real Estate Development, inaugurado em 
Maio de 2009, tendo sido distinguido pelos 
European Steel Design Awards 2011.
Neste mega projeto foram instalados 461 
ralos Geberit Pluvia; 107 estruturas Geberit 
Kombifix para sanita e placas Geberit de 
comando de descarga Tango; bem como 
137 torneiras de lavatório Geberit eletró-
nicas.

→  www.dolcevita.pt

2

Aqua Portimão, maior centro comercial 
do Barlavento Algarvio
O Centro Comercial Aqua Portimão, da Klé-
pierre e da Generalli e, gerido pelo grupo 
Ségécé, é o maior centro comercial do Bar-
lavento Algarvio com um total de 117 lojas, 
junto à principal via de entrada em Porti-
mão, inaugurado em Abril de 2011. Possui 
35 500 m² de area bruta locável (ABL), re-
partidos por 3 pisos comerciais.
Este centro comercial  está equipado com 
sistemas e produtos Geberit, nomeada-
mente 130 ralos Geberit Pluvia, o sistema 
de drenagem Geberit PE, 73 estruturas  
Geberit Duofix para sanita (UP200), estru-
turas Geberit Kombifix para sanitas 
(UP320), 28 estruturas Geberit Kombifix 
para urinol e respectivos sistemas de des-
carga.

→  www.aquaportimao.pt

3

Centro Comercial Alegro, Alfragide
O centro comercial Alegro Alfragide foi  
inaugurado em Novembro de 2007 e está 
localizado em Carnaxide. Gerido pelo gru-
po Immochan conta com 120 lojas. Gerido 
pelo grupo Immochan, conta com 120 lojas.
Na cobertura deste edifício, foi aplicado o 
sistema sifónico Geberit Pluvia, com  127 
ralos. As casas de banho estão equipadas  
com 54 estruturas Geberit para sanita e 
respectivas placas, bem como com tornei-
ras de lavatório eletrónicas Geberit tipo 60.

→  www.alegro.pt

1

2

3
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AquaClean

Prazeres  
sensuais ao mais  
elevado nível
Geberit AquaClean no setor da restauração

Outros edíficios com  
know-how Geberit

↑  Quando as casas de banho foram projetadas, 
foi dada  grande prioridade a um estilo harmonioso  
e estético.

“Clouds” o novo restaurante, 
em Zurique, possui os mais 
elevados padrões de quali-
dade também nos equipa-
mentos das casas de banho.

“Clouds” está localizado no topo da Torre 
“Prime”, o edifício mais alto da Suíça. Com 
excelente restaurante, um generoso bistro 
, e salas de conferência, este novo ponto de 
encontro no topo de Zurique, é muito mais 
que um restaurante clássico.

“As nossas portas estão abertas 21 horas 
por dia, 365 dias por ano”, diz Magnasch 
Joos, diretor do “Clouds”. “Atendemos em 
média de 1200 visitantes por dia, o que é 

um prazer para os nossos 120 colaborado-
res e utilização intensiva das nossas  infra-
estruturas”, continua ele.

Apenas o melhor
Do ponto de vista logístico, um estabeleci-
mento com a cozinha no 35.º andar de um 
edifício enfrenta desafios diferentes das de 
um qualquer restaurante  situado no rés-
do-chão. Assim, por exemplo, o “Clouds” 
possui uma hora específica, por dia, para 
transporte de mercadorias no elevador. A 
interação entre a cozinha, localizada no 
piso inferior e o restaurante exige uma ges-
tão planeada e rigorosa para satisfazer as 
expectativas dos clientes.

É desnecessário dizer que  desde a decora-
ção interior, à carta de vinhos e ao menu, 

bem como a vista panorâmica sobre o Lago 
de Zurique até aos Alpes tudo revela eleva-
da qualidade. As casas de banho foram ex-
cepcional e cuidadosamente projetadas, 
estando  equipadas com sistemas de lava-
gem integrada Geberit AquaClean em to-
das as sanitas.

“Apesar de longas horas de funcionamento 
e dos muitos visitantes, estas casas de  
banho com sistema integrado de lavagem 
Geberit AquaClean comprovaram ser o ide-
al”, afirma Magnasch Joos. “Embora pou-
cas pessoas tenham ainda expressado 
uma opinião sobre as casas de banho, te-
nho a sensação de que estão a ser muito 
populares”, confidencia.  ←

↑  Os lugares junto à janela no bar-restaurante só estão livres ao início da manhã – a vista do 35.º piso 
da Torre Prime é de tirar o fôlego, em todos os momentos do dia e da noite.

Projeto de referência

Fundação Cónego 
Filipe de Figueiredo 
Fundação Cónego Filipe Figueiredo, sediada em Estar-
reja, contribui do ponto de vista humano, social, econó-
mico e técnico para a Infância e 3ª Idade, dando espe-
cial relevância à Creche e ao  Lar de Idosos, cuja 
abertura se concretizou a 15 de Dezembro de 2011.
Este projeto da autoria do Arqtº Paulo Valente, possui 
soluções e sistemas Geberit,  nomeadamente  60 es-
truturas Geberit Kombifix  para sanita e com placas  
Geberit  de comando de descarga Delta21 nas casas 
de banho, bem como o sistema de drenagem sifónico 
Geberit Pluvia com 7 ralos.

→ www.fcff.pt

Palácio de 
Justiça de  
Gouveia
Em Gouveia, porta de entrada da serra da 
Estrela, foi inaugurado em Maio de 2011 um 
novo Palácio da Justiça. Localizado entre 
dois jardins públicos, no remate da Rampa 
do Monte do Calvário, veio substituir um 
edifício já existente.
Projeto emblemático da autoria de Barbosa 
& Guimarães Arquitectos tem instalado na 
sua cobertura o sistema sifónico Geberit 
Pluvia.

→ www.cm-gouveia.pt

Moradia unifamiliar, 
em Santa Comba Dão
Projeto de autoria de  Arqtº Rui Rego da RSNR-ARQUI-
TECTOS, Lda, tendo sido aplicados produtos Geberit nas 
casas de banho, nomeadamente sistema de drenagem 
de águas prediais, sistemas de distribuição de água po-
tável, sifões e estruturas Geberit Kombifix para louça 
suspensa e respetivas placas de comando de descarga.

→ www.rsnr-arquitectos.net
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Entrevista Entrevista

José Vieira  
de Sampaio
Sócio-gerente da Ductos, Lda

Rui Rego 
Sócio-gerente da RSNR-Arquitectos, Lda

A leitura e o cinema são 
aqueles que, nesta fase da 
minha vida, mais me acom-
panham no meu dia a dia.

1 – Qual o seu hobby favorito? 

É difícil afirmar qual o hobby 
favorito, pois tenho vários e para 
várias ocasiões.
  
Todas as noites, reservo algum 
tempo para a leitura, e em con-
junto com o meu filho mais velho, 
preparamos os filmes e as séries, 
para posterior visionamento, 
durante o fim de semana.
  
Em jovem, montava a cavalo, 3 
vezes por semana, concorrendo 
até em alguns concursos hípi-
cos, sendo esta atividade a que 
guardo com maior saudade, 
pois agora e com o pouco tempo 
disponível, e com os múltiplos 
afazeres que tenho, não o permi-
tem, infelizmente. 
Para além dos hobbies referidos, 
tenho sempre tempo, para o meu 

↑  Eng.º José Vieira de Sampaio 

← No atelier, Arqtº Rui Rego, com 2 estagiários

... que o Projeto arquitectónico que executa-
mos, está dentro das expectativas mais altas 
do Cliente, e imaginamos a felicidade desta  
família ocupando aqueles espaços!!!.

grande amor, Sporting Clube de 
Portugal, e sempre que posso 
vou ao Estádio José de Alvalade 
Século XXI, apoiar a equipa,  
“torcer” e vibrar com a máxima 
emoção, sempre acompanhado 
pelos meus filhos, sobrinhos e 
amigos, e juntos vibramos, can-
tamos, sofremos e festejamos.

2 – Quais as principais vantagens dessas 
atividades?

Todas as  atividades acima  
referidas permitem-me estar 
atento e actualizado em relação 
a muito do que se passa no  
mundo em geral e por cá, e ao 
mesmo tempo, contribuir para  
os necessários e fundamen-
tais contrastes com a atividade 
profissional que exerço, funda-
mentalmente na DUCTOS, mas 
também nas diversas empresas 
do grupo, nomeadamente na 
GREENSUS e B-FOUND, bem 
como nas outras empresas par-
ticipadas da Ductos no estran-
geiro, nomeadamente, Angola, 
Brasil e Moçambique.

Por outro lado, não posso deixar 
de referir que tenho um enorme 
prazer no trabalho que faço, nas 
relações humanas, nas conquis-
tas profissionais e na promessa 
de sempre melhorar e obter 
sucesso.

3 – Qual a sua opinião sobre a Geberit?

Tive a honra e a felicidade de a 
convite do Dr. José Seabra, estar 
presente no Evento de Comemo-
ração dos 125 anos da Geberit, 
na Suiça, o que muito contribuiu 
para melhor entender, o sentir e 
a alma desta Empresa, bem como 
a sua permanente procura das 
melhores soluções tecnológicas.
  
Para além das diversas visitas 
que tive oportunidade de  
efetuar ás Fabricas na Suíça, 
pude constatar tratar-se de  
uma Empresa que se coloca na 
vanguarda da tecnologia, incluin-
do todas as componentes am-
bientais e de sustentabilidade, 
tão importantes nos dias de hoje.
  
Sempre atualizada, sempre na 
procura das melhores soluções, 
sempre ao encontro dos utentes 
e do vários agentes, sejam pro-
motores, proprietários, instala-
dores ou projectistas.
  
É uma marca, sinónimo de Quali-
dade e de Modernidade.
  
No que se refere a alguns  
projetos de referência da  
DUCTOS, com produtos Geberit, 
nomeadamente na Aplicação 
do Sistema Pluvia em grandes 
superfícies, podemos destacar 
entre outros, o Centro Comer-
cial Dolce Vita Tejo na Amadora, 
Novo Hospital de Braga, Campus 
da Justiça – Office Park Expo  
em Lisboa, Centro Comercial 
Dolce Vita em Coimbra, Centro 
Comercial Espaço Guimarães, 
Centro Comercial Fórum Coimbra, 
Centro Comercial Fórum Castelo 
Branco e Centro Comercial Braga 
Parque. 

→ www.ductos.pt

Qual é o seu hobby favorito? 

RR – Caminhadas, e agora com 
esta Ecopista do Dão, entre 
Santa Comba Dão e Viseu, temos 
espaços naturais muito bons,  
com boas paisagens que perma-
neceram intactas, estamos a falar 
de uma antiga  linha férrea que  
foi desativada para mercadorias 
em 1972, e para passageiros  
em 1988. Esta Ecopista do Dão 
tem 49,5km, a maior de Portugal, 
e aproveitamos para convidar 
os leitores da Revista Know-
how Geberit a conhecerem este 
espaço.
... temos feito também alguma 
jardinagem, e tudo o que pos-
sa construir, digo construir no 
sentido de fazer argamassas 
mesmo, assentamento de tijolos 
etc ... para mim é um passatempo 
espetacular

... nos tempos livres, gosto tam-
bém de ir às obras, ver instala-
ções, trocar ideais com os Donos 
de Obra, etc. etc ...

Quais são as principais vantagens dessas 
atividades?

RR – Todas estas acima, e muitas 
outras, têm a finalidade de nos 
fazerem sentir bem, sentirmo-
nos realizados, e que afinal a 
nossa pequena obra ficou mes-
mo bem! Que o jardim que plan-
támos a partir do zero ficou uma 
obra espetacular de paisagismo!

Tudo isto é muito bom para as 
nossas cabeças!!!

Qual a sua opinião sobre a Geberit?

RR – Nós gostamos de produtos 
altamente tecnológicos, não 
necessariamente caros!!! ... logo 
aqui a Geberit faz parte desta 

lista de produtos exclusivos, 
desenvolvidos com um único 
objetivo, e este objetivo é o do 
bem-estar do utilizador de um 
qualquer sistema Geberit, saben-
do este utilizador que ano após 
ano o produto Geberit estará 
sempre operativo, praticamen-
te sem manutenção, e que se 
por ventura queira trocar uma 
ou outra peça, não será porque 
esta deixou de funcionar, mas 
mais por uma questão de mu-
dança visual, e que a qualquer 
altura poderá voltar a montar 
a peça anteriormente retirada, 
com isto temos sempre uma 
intercambiabilidade fantástica. 
Mas existe aqui um outro ponto 
muito importante em obra, são 
os sistemas de tubagens (águas, 
esgotos) que ficam para sempre 
embutidos em lajes ou paredes, 
então aqui a Geberit dá-nos 
aquela certeza de que, década 
após década, o sistema conti-
nuará limpo, sem fissuras, nos 
pontos de união estas perma-
necem estanques mesmo que 
ocorra algum deslocamento a ní-
vel estrutural. Noto em obra que 
quando chegamos à parte dos 
Sistemas Geberit, não há discus-
são, porque não há defeito algum 
que alguém possa apontar ...  
→  www.rsnr-arquitectos.net
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Entrevista Entrevista

Álvaro Pinto
Sócio-Gerente da Álvaro  
Covelo & Pinto, Lda

Rui Pita 
Sócio-Gerente da Decorpita, Lda

Partilhar ao máximo os 
momentos com a familia e 
amigos!

AP-Agora que me é colocada essa questão, 
verifico que provavelmente nunca pensei 
muito sobre o assunto.
Os poucos momentos livres que consigo, 
gosto de os aproveitar ao lado de boa com-
panhia e essa será certamente a família e 
os amigos.

Face ao dia-a-dia, a leitura acabou por ter 
um papel secundário (o que não acontecia 
há uns anos atrás).

Quais são as principais vantagens dessas 
atividades?

AP – Acredito que para um ser 
humano, a família e os amigos 
são parte essencial para o seu 
bem estar.
É com eles que consigo abstrair-
me dos problemas que sempre 
ocorrem a nível profissional.
Acabam por facilitar a renovação 
da pessoa, seja qual for a sua 
atividade.

Qual a sua opinião sobre a Geberit?

AP –  A Geberit é uma marca de 
grande prestígio, quer a nível 
nacional quer internacional.
A tecnologia apresentada, a 
inovação, o design, a assistência 
e a acessebilidade, em  termos 
técnicos são fatores que nos dão 
confiança em vender Geberit, 
pois sabemos que de hoje para 
amanhã os problemas que surgi-
rão serão poucos ou nenhuns.

→  www.alvarocovelopinto.pt

Qual o seu hobby favorito?

RP – O meu hobby neste momen-
to é o surf. Durante alguns anos 
pratiquei todo o terreno e enduro 
de motos a nível de competição. 
Ainda ando, mas com muito pou-
ca assiduidade, talvez com algum 
receio de me poder magoar.

Quais as principais vantagens?

RP – As vantagens deste hobby 
é podermos estar ocupados com 
algo que realmente gostamos de 
fazer, e eu sempre gostei do Surf.

↑  Álvaro Pinto no showroom de materiais de construção.

←  Rui Pita, o surf é uma paixão! 

O surf é muito exigente, tal como 
outros desportos, é sempre bom 
sentirmo-nos bem com o nosso 
corpo para podermos enfrentar o 
stress do dia-a-dia de trabalho.

É muito gratificante entrar no mar 
depois de uma semana de traba-
lho intenso e poder usufruir de 
toda aquela calma. Normalmente, 
faço todas as estações do ano 
uma a duas vezes por semana. 
A atividade física também é im-
portante. 

Qual a sua opinião sobre a Geberit? 

Sem dúvida uma grande marca, 
e líder de mercado no seu setor. 
É um forte parceiro da Decor-
pita, com que podemos sempre 
contar. A qualidade e a inovação 
dos seus produtos sempre me 
surpreendeu, mais ainda depois 
de ter tido o privilégio de visitar 
as suas fábricas ... é um verda-
deiro mundo!

Quando falamos de novidades, qualidade, 
inovação neste segmento de mercado só 
podemos dizer um nome, Geberit.

→  www.decorpita.pt
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↑  Ensaio de inflamabilidade no Instituto para ensaios de  materiais: A Geberit tem as suas soluções de proteção contra-incêndios testadas 
em condições de ensaios realistas. Aqui, uma parede ligeira sanitária terá de resistir ao fogo e ao calor durante 90 minutos.

O fogo propaga-se
Ensaios de proteção contra-incêndios  
em cenários realistas

gem de águas residuais. Quando a tempe-
ratura na área circundante das tubagens 
atinge um certo nível, o material  intumes-
cente integrado no registo corta-fogo ex-
pande-se firmemente, criando um obstá-
culo intransponível para a propagação das 
chamas. Dependendo do modelo, o isola-
mento contra a propagação de incêndio 
através de manga ou registo cota-fogo é 
impedida por periodos até 180 minutos.

Edificio de testes
“Restringir a propagação do fogo está no 
topo das prioridades, quando se trata de 
técnicas de construção que integram 

Tubos de drenagem em plástico e  
proteção contra-incêndios

Devido às suas características, tais como o seu baixo peso e a 
facilidade com que podem ser pré-fabricados na oficina ou 
aplicados no local da obra, os tubos de drenagem Geberit, em 
plástico são um produto extremamente popular. Contudo,  
apesar destes atributos são combustíveis. Para fazer face a 
esta situação, a Geberit  desenvolveu produtos que evitam  
a propagação do incêndios, como sejam o registo-corta fogo 
90Plus e as mangas de proteção contra-incêndio Geberit 120, 
transformando o que seria normalmente considerado um ponto 
fraco, num ponto forte. Logo que a temperatura resultante do 
incêndio atinja um determinado nível, estes dispositivos vedam 
automaticamente a passagem da parede ou teto, onde estão 
aplicados. Este procedimento evita a propagação da chama, 
calor e fumos para os outros pisos superiores, evitando danos 
mais graves. Ou, noutros termos, ao combinar tubos de  
drenagem Geberit com mangas de proteção contra-incêndios, 
obtém-se uma solução extremamente segura e fiável.

proteção contra-incêndios”, diz Manfred 
Maegerle, Gestor Responsável pela Pro-
teção Contra-Incêndio da Geberit Inter-
nacional. “Se, por exemplo,  deflagradar 
um incêndio num edifício com vários an-
dares  torna-se necessário impedir a sua 
priopagação para outras divisões do 
mesmo andar oupara andares superiores. 
Este retardamento permitirá aos residen-
tes tempo suficiente para sairem em se-
gurança do edificio e conceder  aos bom-
beiros total liberdade para controlarem 
mais  rapidamente a propagação do in-
cêndio”.

A Geberit possui dispositivos  certificados 
de proteção contra-incêndio que são apli-
cados em todos os sistemas de tubagens 
para drenagem de águas residuais, Geberit 
PE, Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP. 
Estes dispositivos de proteção, registos-
corta-fogo e mangas, são aplicáveis para 
osdiâmetros desde 32 mm até 200 mm. 
Para além disso, a Geberit possui ainda  
outros produtos bloqueadores da propa-
gação de incêndios através de couretes. 
Estes produtos, desde que aplicados de 
forma correta, desempenham um papel 
preventido e imprescindível para seguran-
ça do edifício e seus residentes. ←

Know-how

↑  Registo-corta fogo Geberit: 
antes da instalação e após um  
ensaio de inflamabilidade.

←  Proteção contra-incên-
dios na zona dos sanitá-
rios significa evitar a pro-
pagação do incêndio.

Sempre que há prédios em que 
as pessoas vivem ou trabalham, 
existe sempre um risco de 
incêndio. Nestas situações todos 
os produtos certificados para 
proteção contra-incêndios, 
aplicados em sistemas de tuba-
gens e aparelhos sanitários  
de tecnologia podem revelar-se 
um fator importantíssimo na 
redução dos danos provocados 
pelos incêndios.

Teste contra-incêndio
Num grande forno de ensaios está coloca-
da uma parede ligeira com uma estrutura 
Geberit Duofix. São ligados dois queimado-
res de óleo para provocarem uma tempera-
tura extremamente elevada.  A temperatura 
sobe rapidamente para mais de 800 ° C. 
Surgem de imediato as primeiras fissuras 
na sanita, na tampa para a ligação elétrica e 
na placa de comando de descarga da sani-
ta, derretendo-se como queijo fundido. Se-

gundos depois, as chamas já iniciaram seu 
caminho através das aberturas que surgem 
na área atrás do revestimento incombustí-
vel da parede ligeira.

O autoclismo rapidamente perde a sua  
forma e tudo o que não é resistente ao 
fogo é consumido pelas chamas, exalan-
do fumo com profusão. Mas algo vai re-
sistindo a este inferno: a lã de rocha com 
5 cm de espessura , aplicada por detrás 
da estrutura Duofix, funcionando como 
uma porta de proteção invisível divisão 
entre o local do incêndio e espaços contí-
guos.

Resistente ao incêndio até 180 minutos
A Geberit utiliza este tipo de cenário realis-
ta para realizar um grande número de  
testes de resistência contra incêndios, 
apoiada por especialistas externos e por 
vários Institutos de ensaios de materiais. O 
principal objetivo é investigar e confirmar 
se os produtos Geberit de proteção con-
tra-incêndios cumprem na prática este ob-
jetivo. Para ensaiar a resistência contra-in-

cêndios dos   registos corta-fogo a Geberit 
procede aos testes em estruturas  aplica-
das em vários andares.

Estes registos corta-fogo são utilizados 
nas zonas de atravessamento de tetos e 
paredes, aplicados nas tubagens de drena-



14 15Revista para Clientes  Junho 2012

A torneira de parede com 
misturadora embutida:  
para os entusiastas de  
uma casa de banho com 
design elegante, esta é  
uma excelente opção.  
Para os instaladores, no 
entanto, não é tarefa fácil.  
A menos que este nobre 
elemento seja aplicado num 
módulo sanitário Geberit 
Monolith.

Atualmente, os designers de interiores e 
consumidores  exigentes procuram produ-
tos com um design elegante e minimalista. 
As torneiras de parede com uma mistura-
dora embutida e  um único manípulo estão 
em sintonia plena com esta tendência. 
Além das vantagens puramente visuais, 
apresentam também vantagens práticas, 
quando comparadas com as torneiras  tra-
dicionais de lavatório – o lavatório passará 
a ter uma maior superfície maior, sendo 
mais fácil a sua limpeza.

Um desafio considerável
Para os instaladores, no entanto, estas 
questões são completamente diferentes. 
Tanto o corpo da torneiras como o controlo 
são fixados diretamente ao misturador em-
butido. 
 
O seu posicionamento e instalação horizon-
tal  constitui um pré-requisito para uma ins-
talação perfeita da torneira. No entanto, 
este  trabalho é complicado e demorado, 
especialmente em paredes de alvenaria. A 
correta instalação da torneira não depende 
apenas da perícia do canalizador, mas tam-
bém do  trabalho cuidadoso do pedreiro e 
do ladrilhador.

A instalação da torneira  em paredes ligei-
ras requer também tempo e experiência e a 
afectação de outros profissionais. Por 
exemplo, se os painéis de gesso cartonado 
tiverem um maior espessura, ou se o ladri-
lhador aplicar demasiado cimento cola, os 
parafusos de fixação da misturadora embu-
tida, são frequentemente pequenos para 

↑  A torneira de parede com misturadora embutida encaixa-se perfeitamente num módulo 
sanitário Geberit Monolith para lavatórios.

garantir uma aplicação correta na parede. 
Nestas circunstâncias torna-se necessário 
parafusos maiores, tendo como conse-
quência tempos desperdiçados e  custos 
adicionais agravados.

Instalado numa única etapa
Com o módulo sanitário Geberit Monolith 
para lavatórios a situação é completamen-
te diferente: as instalações deste módulo, 
da torneira de parede e lavatório são reali-
zadas pelo instalador em apenas algumas 
horas de trabalho. Com os orifícios pré-
perfurados de montagem é assegurado, 
desde  início, que tudo se irá fixar correcta-
mente no final. E, os clientes também ficam 
satisfeitos, pois possuem uma solução har-
moniosa nas casas de banho, os módulos 
sanitários Monolith estão em sintonia com 
o design das torneiras de parede: elegante, 
elevada qualidade e minimalista. ←

Um esforço  
simples
Torneiras de parede e módulos  
sanitários Geberit Monolith 

Para profissionais de canalização

Porque é que as torneiras de parede têm 
cada vez mais procura?

Stefanie Schweickerdt: Como a 
misturadora não é colocada no 
lavatório, há automaticamente 
menos trabalho de limpeza. Não 
existem as inevitáveis manchas 
de água como na misturadora 
das torneiras de lavatório. Além 
disso, a torneira montada na 
parede oferece uma alternativa  
à torneira convencional de 
lavatório. Muitas pessoas gos-
tam deste tipo de ambiente.

Resumo das  
vantagens

Torneiras de parede aplica-
das no módulo sanitário 
Geberit Monolith para 
lavatórios 

→   Instalação  simples, numa 
etapa

→   Misturadora embutida 
acessível a qualquer 
momento

→   Lavatório fácil de limpar
→   Lavatório com maior área 

disponível

Quais são as vantagens em termos de 
design das torneiras de parede?

Uma vez que  é tecnicamente 
possível , a partir de agora, 
colocar realmente as torneiras 
de lavatório na parede – ao 
contrário dos modelos de tornei-
ras de lavatório- é criada uma 
impressão muito elegante. A 
torneira não tem, por si mesmo, 
um destaque especial, algo que 
os arquitetos e designers de 
interiores prefeririam que tenha.

O que é importante na escolha de uma 
torneira de parede?

Claro, deve gostar da torneira, 
pela sua aparência, mas também 
pela sua funcionalidade. Deve  
ser também considerado o local 
de aplicação do manípulo de  
controlo da torneira. Deve ainda 
estar em perfeita harmonia  
com o lavatório. Também neste 
aspecto torna-se relevante 
associar os atributos estéticos 
aos funcionais. Nem gosta de  
um fluxo de água excessivo a 
fluir para o lavatório.

E, finalmente, deve considerar-
se os atributos técnicos, desde o 
limitador de fluxo de água quen-
te, à válvula de controlo do fluxo, 
bem como às tecnologias que 
impedem a rápida degradação da 
superfície das torneiras. Por 
estes motivos  é sempre reco-
mendável obter aconselhamento 
de um profissional sanitarista 
quando comprar uma torneira. ←

Torneiras de  
parede criam uma  
boa impressão 
Breve entrevista com  
Stefanie Schweickerdt, 
Gestora de Produtos  
da Hansgrohe/Axor 

→
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Nem todas as  
paredes são iguais
A comparação direta entre paredes de alvenaria,  
ligeiras e o Geberit Monolith 

Para profissionais de canalização

Parede de alvenaria Parede ligeira No módulo sanitário Geberit Monolith para lavatório

1 Para instalar torneiras 
misturadoras embutidas e  
os respetivos tubos de ligação  
de água, é necessário abrir 
roços bastante largos na 
parede. A profundidade de 
instalação da misturadora, 
bem como a posição da válvula 
de corte (no mesmo eixo que  
o sifão do lavatório) deve ser 
determinada e marcada com 
precisão.

2 A misturadora embutida é 
fixada à parede com quatro 
parafusos. O alinhamento da 
misturadora é ajustado com  
um parafuso roscado e uma 
contra-porca – o correto 
alinhamento é verificado com 
um nível de bolha de ar e uma 
chave de parafuso. Em seguida, 
os tubos de água potável 
isolados são ligados.

3 O pedreiro deverá cuidadosa-
mente preencher o roço e 
deixar a posição da misturado-
ra embutida completamente 
inalterada. É deixada uma 
espessura de 2 cm para 
aplicação de cimento cola  
e do revestimento (azulejos).

4 O ladrilhador, depois da parede 
ter sido rebocada, aplica o 
revestimento (azulejos), 
verificando-se um aumento da 
espessura da parede de 1,9 cm. 
O corpo da torneira de parede 
e o manípulo podem ser 
montados sem a aplicação de 
prolongamentos adicionais.

5 Torneira de parede Hansgrohe 
Axor Citterio perfeitamente 
instalada na parede e com  
o manípulo para ativar o fluxo.

1 2

3 4

5

1 A estrutura Geberit Duofix  
para lavatório com pateres 
para torneira de parede foi 
firmemente aplicada na estrutu-
ra do edifício e a altura da 
barra transversal ajustada 
adequadamente para a fixação 
do lavatório. De seguida, a 
posição exata do suporte de 
madeira para montagem da 
torneira é regulada convenien-
temente. Ao ajustar a 
profundidade do suporte de 
madeira, o instalador tem de se 
certificar se a profundidade  
da misturadora embutida está 
em conformidade com a 
espessura total da parede 
ligeira.

2 A misturadora embutida é 
fixada ao painel de madeira 
com quatro parafusos.  
Depois da ligação dos tubos  
de alimentação de água 
procede-se à aplicação dos 
painéis de gesso cartonado na 
estutura Geberit Duofix.

3 A parede de instalação é  
revestida com placas de gesso 
cartonado e as juntas revesti-
das. As ligações para a torneira 
de parede, manípulo e saída de 
sifão são recortadas no painel.

4 As duas ligações da torneira  
de parede são um grande 
desafio para o ladrilhador que 
terá de perfurar cuidadosa-
mente os azulejos na posição 
correta. Neste caso, o furo terá 
que ter cerca de 0,5 cm.

5 A torneira de parede e o 
manípulo individual poderão 
ser aplicados. Mas, dado que o 
ladrilhador calculou mal em  
0,5 cm o furo, quando perfurou 
os azulejos cerâmicos, as duas 
tampas da torneira não cobrem 
totalmente os orifícios perfura-
dos. O ladrilhador terá que 
corrigir o seu erro.

1 A estrutura galvanizada do 
Monolith é fixada à parede. As 
tolerâncias de construção 
podem ser compensadas  com 
as partes da base ajustáveis  
e reguláveis em altura.

2 A misturadora embutida é 
aparafusada numa placa de 
montagem que vem preparada 
de fábrica. Esta placa é, por 
sua vez, fixada à estrutura.  
A alimentação da água quente 
e fria é efetuada com tubos de 
ligação de malha de aço.  
A parte  frontal do Monolith,  
em vidro temperado,  já vem 
preparada com furação para  
o sifão, torneira de parede  
e manípulo individual que são 
fixados à estrutura.

3 A torneira de parede Axor 
Citterio com o manípulo  
e o lavatório são imediata e 
perfeitamente aplicados.

1 2

3 4

5

1 2

3

4
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O “Edifício eco-eficiente” abrange todo o  
ciclo de vida de um edifício, abrange uma 
avaliação global, desde o local de implanta-
ção, ao estilo arquitetónico, às técnicas de 
construção, operação, manutenção e reno-
vação – até à sua demolição. Esta aborda-
gem baseia-se no objetivo fundamental da 
construção eco-eficiente que é o de reduzir 
os efeitos negativos que um projeto de 
construção ou um edifício podem provocar 
nas pessoas ou no ambiente.

Certificados reconhecidos
O custo global da construção de um edifício 
sustentável é,  regra  geral superior ao da 
construção de um edificio convencional. 
Apesar disso, vários estudos realizados ao 
longo do tempo têm mostrado que os proje-
tos de construção eco-eficientes, para um 
períod de 20 anos, originan um nível consi-
deravelmente mais elevado de receitas e 
recuperam mais rapidamente os custos  ini-
ciais mais elevados. Esta é uma das razões 
mais significativas porque é que os investi-
dores imobiliários com uma visão de futuro, 
estão a voltar-se  cada vez mais para a 
construção sustentável.

Para comprovar que não  se trata de meras 
promessas de construção sustentável, os 
proprietários deste tipo de edifícios podem 
obter a respectiva certificação como “Edi-
fício eco-eficiente”. A maioria dos países 
possui já Instituições reconhecidas, cuja 
missão é investigar a aplicação dos crité-
rios de sustentabilidade nos edifícios certi-
ficados. A investigação incide durante todo 
o ciclo de vida do edifício,  sobre o cumpri-
mento dos níveis de eficiência energética, 

sobre a utilização sustentável dos recur-
sos, sobre a durabilidade dos produtos e 
materiais utilizados, bem como da opção 
pelas melhores soluções, no que se refere 
às infraestruturas criadas.

Poupança de água
Durante décadas, a Geberit tem vindo a 
apostar em produtos com um ciclo de vida 
de acordo com os requisitos de construção 
sustentável e, em alguns casos, até mesmo 
superá-los: isto inclui, por exemplo, a efici-
ência hídrica com poupança de água obtida 
pelas tecnologias de dupla descarga e des-
cargas com interrupção. Só em 2010, esses 
produtos permitiram poupar  cerca de 1700 
milhões de metros cúbicos de água: o equi-
valente a mais da metade do consumo de 
água anual de todas as famílias alemãs.

Sendo líder de mercado em tecnologia sa-
nitária, a Geberit comprova, ano após ano, 
que a longo prazo o sucesso do negócio é 
compatível com as ações amigas do am-
biente e as políticas sociais. A empresa pre-
tende atuar como um modelo e estabelecer 
normas para os seus clientes, fornecedores 
e outros parceiros. Além de criar produtos 
sustentáveis, utiliza métodos e processos 
de produção seguros, amigos do ambiente 
e recursos eficientes com incorporação 
progressiva de energias renováveis. Para 
além disso, esta filosofia de defesa ambien-
tal estende-se às compras e à logística, 
com elevados requisitos  ambientais e éti-
cos, exigidos aos  seus fornecedores. Ofe-
rece ainda excelentes condições de traba-
lho e um elevado nível de formação aos 
seus mais de 6000 empregados em todos 

os mercados em que actua. Uma prova do 
envolvimento da empresa na responsabili-
dade social é a sua participação em proje-
tos de apoio à poupança de água em vários 
pontos do Mundo. ←

Edifício eco-
eficiente
Sustentabilidade com mais-valias

Edifício sustentável, ou “eco-eficiente”,  
tornou-se numa importante tendência global:  
não só os proprietários destes edifícios  
beneficiam da redução de custos e taxas de  
utilização melhoradas a médio e longo prazo,  
como também podem obter mais-valias,  
praticando preços mais elevados nestes edifícios  
Premium, quando colocados no mercado.

↑  Para garantir que os cerca de 700 colaboradores, na sede da Diesel, se sintam felizes no 
seu ambiente de trabalho, o edifício inclui um fitness, um jardim de infância, uma cafetaria, 
um museu e outras facilidades.

←  A sede do grupo internacional de moda Diesel, em Breganze, no norte da Itália é um 
edifício eco-eficiente certificado pela agência italiana “CasaClima”.

↓  O hotel Shangri-La, de 5-estrelas, em 
Vancouver, no Canadá, obteve o certificado  
LEED prata. Uma das suas principais qua-
lidades é a sua eficiência hidrica.

Certificados internacionalmente 
reconhecidos para edifícios  
eco-eficientes

O BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) foi desen-
volvido no Reino Unido em 1990 e representa  
o sistema de certificação mais antigo e mais 
amplamente utilizado para a construção susten-
tável. Existem quatro níveis em que o selo de 
aprovação  BREEAM podem ser concedidos: 
Excelente, Muito Bom, Bom e Razoável.

LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) 
foi desenvolvido nos EUA em 1998, usando o 
sistema BREEAM como sua base. Esta certifica-
ção é apenas concedida aos edifícios que 
cumpram determinados requisitos básicos de 
construção amiga do ambiente. O selo LEED  
de aprovação pode ser concedido nos seguintes 
níveis: Certificado Prata, Ouro e Platina.

O DGNB (selo alemão de aprovação para a 
construção sustentável) foi lançado em 2009. 
Este certificado de sustentabilidade pretende 
tapar algumas lacunas nos sistemas existentes e 
introduzir outros critérios de qualidade. O selo  
de aprovação DGNB é concedido nos níveis Bronze, 
Prata e Ouro.

Ambiente & inovação
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Uma nova vantagem

Rápido, fiável  
e eficiente 
Conversão bem-sucedida da logística

Na Geberit, cerca de 350 especia-
listas em logística garantem  
que os produtos encomendados 
são entregues a tempo  e horas 
aos clientes. Preparam quase 
meio milhão de encomendas por 
ano e estão completamente 
identificados com os diversos 
regulamentos de importação  
de cerca de 100 países.

Se um canalizador, consumidor ou emprei-
teiro pretenderem adquirir algumas estru-
turas Geberit Duofix,  ou estruturas Duofix 
com drenagem à parede para duche, vários 
metros de tubos de drenagem e tubos para 
distribuição de água para a renovação de 
uma casa de banho, então,  é normal  verem 
os seus pedidos satisfeitos, com entrega 
imediata, junto do seu distribuidor. Porém, 
os distribuidores nem sempre, por razões 
de gestão,  tem em stock  grandes quanti-
dades de diferentes produtos que lhes per-
mitam efetuar  entregas imediatas. 

Nestas circunstâncias os distribuidores 
colocam as suas encomendas diretamente 
à Geberit para suprir as suas insuficiências 
de stock. Naturalmente que têm que ser 
considerados alguns dias para entrega das 

quantidades pretendidas. A Geberit atra-
vés do seu moderno Centro de Logística 
está em condições de satisfazer com  rapi-
dez  as pretensões dos seus clientes. Em 
média, o prazo de entrega será de aproxi-
madamente  8 dias por camião, ou 2, 3 dias 
por DHL Express – não importa em que 
mercado o cliente esteja localizado, em 
Portugal, na Noruega ou na Eslováquia. 
Contudo, esta situação nem sempre foi as-
sim.

Estruturas e capacidades centralizadas
Até 2005, a logística, ou seja o armazena-
mento e  transporte, estava despersa na 
Geberit e organizada como departamento 
dos locais de produção. Nesta altura, o pra-
zo de entraga era normalmente muito mais 
dilatado. Em face da maior procura da in-
dústria de construção, das  necessidades 
dos  nossos clientes, a Geberit decidiu pro-
ceder a uma reestruturação radical de toda 
a sua logística. Pfullendorf, no sul da Ale-
manha, foi seleccionado como local da 
Central de Logística. A Geberit possuía, já 
aqui, infraestruturas com elevada perfor-
mance; e também nesta cidade está situa-
da a maior fábrica do Grupo. Foram criados 
novos espaço de armazenagem  para com-
portar uma maior capacidade de resposta 
ao acréscimo  de pedidos precedentes de 
todas as partes do Mundo.

Em apenas cinco anos,  foi possível cons-
truir esta Central de Logística que opera de 
forma totalmente automatizada, com siste-
mas de transporte rápidos e gerido e con-
trolado apenas por meios informáticos. 
Hoje em dia, todas as fábricas da Geberit na 
Europa enviam os seus produtos direta-
mente para este Centro de Logística , em 
Pfullendorf, exceptuando  os sistemas de 
distribuição Geberit Mapress, cuja logistica 
continua sediada em Langenfeld, na região 
do Ruhr.

Logística – uma  competência  
centralizada
Hoje em dia, quando alguém em qualquer 
lugar do mundo encomenda produtos  
Geberit, o pedido é processado automati-
camente em Pfullendorf. Daqui são forneci-
dos cerca de 9500 distribuidores em todo o 
mundo. “Uma média de 110 camiões saiem 
diariamente do Centro de Logística para os 
nossos parceiros comerciais”, diz Gerd 
Hailfinger, Diretor Geral da Geberit Logistik 
GmbH. “Reduzimos o número dos nossos 
parceiros de transporte de 70 para 6, es-
tando todos obrigados a manter as suas 
frotas com elevados padrões amigos do 
ambiente”, sublinha.

A logística tem vindo a valorizar-se, tornan-
do-se numa competência central na Geberit. 

↑  Óptimo fluxo de mercadorias garante a máxima satisfação do cliente.

São os nossos clientes que beneficiam 
principalmente  deste facto, traduzido em 
vantagens nítidas como sejam a disponibi-
lidade de  praticamente  toda a gama de 
produtos, de processamentos e prazos de 
entrega curtos, processos seguros e de um 
elevado grau de flexibilidade. Estão em es-
tudo outros processos mais avançados no 
domínio da logística, de forma a encurtar o 

Alguns dos números de 
desempenho da logística  
da Geberit

Tempo médio de entrega no Centro /  
Norte da Europa:  
 →   3,2 dias após a colocação do pedido 
Desempenho de entrega do Centro de 
Logística: 99,8 por cento Os clientes que 
aceitaram a entrega:
Número de clientes: 9500, em 100 países 
→  Volume de despachos em 2011:  
144 353 toneladas,  
→  Número de despachos processados 
em 2011: 463 483 
Capacidade do Centro de Logística  
em Pfullendorf: 51 000 paletes e  
7000 pequenos volumes

prazo entre a colocação das encomendas e 
a sua entega em obra.

“Desde a reestruturação da nossa logística, 
que os distribuidores deixaram de receber 
várias Guias de Remessa, de diferentes lo-
cais da Geberit, passando apenas uma Guia 
do Centro de Logística, em Pfullendorf”, ex-
plica Gerd Hailfinger. “Em resultado, o custo 

Abastecimento do mercado a partir do Centro  
de Logística em Pfullendorf 

global do processamento de encomendas 
passou a ser menos dispendioso para os 
nossos clientes”, continua ele. A reestrutu-
ração radical tem dado frutos positivos. Não 
apenas a cooperação com os nossos clien-
tes melhorou, como também  a Geberit foi 
premiada pelo próprio setor da logística com 
o Prémio de Logística alemão em 2011. ←

Fábricas Geberit

Mercados 
de Leste

Ruše 
(SL)

Villadose 
(IT)

Weilheim 
(DE)
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(AT)

Pfullendorf 
(DE)

Jona 
(CH)

IT CH AT BE/NL DE FR UK ES/PT PL
Mercados 
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Centro de Logística de Pfullendorf 
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↑  Krzysztof Ciechomski, Gestor de Projetos na Imtech, sendo responsável pelas instalações sanitárias, em frente ao novo Estádio Nacional de Varsóvia.

O novo estádio  
nacional da Polónia, 
em Varsóvia está 
pronto para o gran-
de evento do Euro 
2012. A Geberit es-
tará também pre-
sente: os produtos 
Geberit são já vence-
dores dada a sua 
tecnologia sanitária 
avançada.

Quando soar o apito inicial para o Campeo-
nato Europeu de Futebol a 8 de Junho de 
2012, várias centenas de milhões de olhos 
em todo o mundo irão estar a olhar fixamen-
te para um televisor. A população polaca vai 
gostar de estar no centro das atenções 
mundiais. Afinal, há cerca de 20 anos atrás, 
a Polónia por razões históricas não estaria 
em condições de realizar tão importante 
evento. Desde então, o país desenvolveu-
se consideravelmente com sucesso e ultra-
passou com sucesso as  turbulências da 
Economia Mundial. O Euro 2012 é apenas 
um dos pontos altos desta história.

“O novo Estádio Nacional enche-nos de or-
gulho”, diz Andrzej Dobrut. O Diretor Geral 
da Geberit na Polónia irá comungar desta 
excitação durante o Euro 2012.  E, reconhe-
ce a importância deste terceiro maior 
evento desportivo a nível mundial, como 
uma janela de oportunidade para a promo-
ção do seu país. “O que estou a prever com 
este evento é que a Polónia será vista a ní-
vel mundial como uma nação culta, credível 
e aberta”, diz Dobrut.

Infra-estruturas de primeira classe
A arena multiusos com capacidade para 
58 000 espectadores está situada simboli-
camente sobre as ruínas dos escombros 
do antigo estádio, que foi construído após 
a Segunda Guerra Mundial, em consequên-
cia da Revolta de Varsóvia contra os nazis. 
Como simbolo da autoconfiança nacional, 
as cores nacionais vermelha e branca do-
minam o novo estádio. Com as suas colu-
nas de aço de filigrana e cabos de tensão, o 
exterior do Estádio assemelha-se a um 
cesto, enquanto o interior é realçado natu-
ralmente  pela relvado retangular.

Este complexo desportivo custou cerca de 
400 milhões de euros. As perfeitas condi-
ções são asseguradas não só pela cober-
tura móvel, mas também por um sistema de 
aquecimento do relvado. Entre as infraes-
truturas relevantes incluem-se um restau-
rante grandioso, uma área VIP, uma capela 
e uma pia para fins religiosos.

Estádio Nacional 
de Varsóvia
Arena de classe mundial para fãs de futebol

Projeto de referência

Placas de comando anti-vandalismo
Como Krzysztof Ciechomski da empresa 
de serviços de construção Imtech realça, o 
Estádio cativa o olhar pelas suas instala-
ções de elevada qualidade – incluindo a das 
instalações sanitárias. A Geberit forneceu 
os sistemas de instalação para um total de 
2000 casas de banhos e urinóis, com pla-
cas de comando de descarga aparafusa-
das, em aço inoxidável, para impedir even-
tual  vandalismo. No setor das tubagens  – e 
pela  primeira vez na Polónia – foram insta-
lados dispositivos Geberit para descarga 
sanitárias automáticas.

Breve entrevista com Krzysztof 
Ciechomski, Gestor de Projetos 
da Imtech, na instalação dos 
sistemas sanitários, no Estádio 
Nacional

Qual é a importância do Estádio Nacional 
para a Imtech?

Foi o maior projeto até o momento 
para a nossa empresa na Polónia. 
Estivemos aqui no local com 800 
empregados. Para além dos siste-
mas sanitários, também instalámos 
outras infra-estruturas técnicas  
do edifício.

Defendeu o uso de sistemas Geberit. 
Porquê?

Já há algum tempo que prefiro 
instalar os produtos Geberit.  
Os motivos são a sua elevada 
qualidade e o bom serviço:  
os técnicos da Geberit dão todo  
o apoio necessário e a entrega  
é nos prazos.

As descargas sanitárias foram instaladas 
nos sistemas de tubagens. Quais as suas 
vantagens em utilizá-las?

O Estádio com a sua enorme quanti-
dade de tubagens não será usado 
todos os dias. No entanto, a água 
estagnada nas tubagens poderá 
conduzir um certo risco de contami-
nação microbiana. As descargas 
regulares com os sistemas Geberit 
irá evitar este risco e assegurar a 
perfeita higiene da água.

Quais as tendências gerais que está a 
sentir no mercado sanitário?

Cada vez mais, dois sistemas  
de água estão a ser instalados em 
edifícios: um para água potável  
e outra com águas cinzentas para  
os sanitários. Para urinóis, são 
solicitados cada vez mais sistemas 
sem água.

Está mesmo interessado no Campeonato 
Europeu de Futebol?

Sim, e eu tive mesmo a sorte de 
ganhar bilhetes para o jogo Polônia  
x Rússia – neste Estádio. ←

Estádio Nacional,  
Varsóvia (PL)

Proprietário do edifício: Ministério Polaco do Desporto 
Arquiteto: Arquitetos JSK (com parceiros do consórcio GMP e SBP) (DE / PL) 
Instalador: Imtech NV (NL) 
Abertura: 29 de Fevereiro de 2012

Geberit know-how: 
1300 estruturas Geberit Duofix para sanita 
650 Estruturas Geberit Duofix para urinóis 
50 estruturas Duofix para 
casas de banhos para pessoas com mobilidade condicionada 
130 descargas sanitárias

Serão realizados no novo estádio cinco jo-
gos durante o Euro 2012, dos quais pelo 
menos dois vão incluir a equipa nacional do 
país anfitrião. Outro acontecimento da 
maior importância está  já previsto para al-
gumas semanas após o Euro: Madonna vai 
dar um espectáculo integrado no seu World 
Tour 2012. Não admira que muitos polacos 
regressem rapidamente a este estádio 
para assistirem a este concerto. ←

↑  Todos os urinóis no Estádio Nacional estão equipados com sistemas de descarga 
automática,  de poupança de água.

“Foi uma sorte 
ter ganho os  
bilhetes”



Casa de  
banho com  
design  
recriado.

Implemente as suas ideias numa nova casa de banho, sem qualquer tipo de trabalho adicio
nal.  Os módulos sanitários Geberit Monolith combinam design intemporal com uma insta 
lação  simples. Encontramse disponíveis em vidro temperado, com várias cores e podem 
ser aplicados em diversos tipos de aparelhos sanitários: sanitas suspensas e ao chão BTW, 
bidés suspensos, lavatórios e torneiras, proporcionandolhe uma maior liberdade de design 
para os seus projectos. Para mais informações, consulte-nos em → www.geberit.pt

Geberit Monolith
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