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↑ Um autoclismo de interior Geberit representa 50 anos de know-how: Hoje, estes materiais amigos do ambiente com um peso total de 13,8 kg são 
também aplicados na estrutura Duofix com 112 cm de altura para sanitas suspensas com autoclismo de interior Sigma.
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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros Clientes,

Nada é tão intensamente recordado 
como um cheiro. Todas as pessoas 
recordam-se de milhares de cheiros – o 
couro da primeira bola de futebol, a sala 
de estar dos avós, o revestimento do 
banco no descapotável vermelho do pai, 
a almofada do primeiro grande amor. 

São também frequentemente associados os sentimentos aos cheiros. Por 
exemplo, o cheiro que sai do forno, aumenta o apetite e o spray do protetor solar 
pode desencadear um desejo irresistível a praias e ao mar. Ao mesmo tempo,  
um odor desagradável é um rápido assassino do humor, sendo, por isso, que 
ninguém gosta de estar num local com mau cheiro.

Caros leitores, assim, poderão desempenhar também um papel fundamental ao 
garantirem que as casas de banho dos vossos clientes não sejam um desses 
lugares. Hoje, existem possibilidades técnicas comprovadas e eficazes para a 
extração e remoção de odores desagradáveis diretamente da sanita. Mais 
informações sobre estas soluções podem ser encontradas nesta edição da 
revista. Irá descobrir que quando os seus clientes optarem por instalar um 
sistema com extração de odores, irão concerteza querer sempre usá-lo.

Caros clientes e parceiros, como sabem desde o dia 01 de abril que tenho o 
prazer de ser o novo Diretor Geral da Geberit Tecnologia Tecnologia Sanitária, 
S.A. Espero ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e o mais breve 
possível. Aproveito ainda esta oportunidade para comunicar-vos que estou 
disponível para continuar a cooperar convosco, por forma a atingirmos em 
parceria os nossos objectivos.

Desejo-lhes uma leitura agradável.

Cordiais saudações 
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2

Projetos de referência em Portugal

1

Edifício industrial da empresa Leica, 
Indústria de Aparelhos Ópticos de 
Precisão, S.A.
Leica Camera AG (abreviação de Leitz(sche) 
Camera) é uma empresa ótica alemã que 
tem a sua produção em Portugal, em Fama-
licão. Esta fábrica inaugurada em 2013, 
agrega todo o conceito tecnológico asso-
ciado à produção de aparelhos óticos de 
precisão, bem como todas as condições fí-
sicas associadas à excelência do funciona-
mento da empresa.

Geberit Hnow-how instalado:
→  Sistema Geberit Geberit Pluvia,  

com 48 ralos

Proprietário: Leica
Gabinete de arquitetura e projetos: 
Multiprojectos ( Arquitetura: Sandra Garcia)
Construtor: Garcia, Garcia, S.A
Instalador: J. Ferreira & Oliveira, Lda
Distribuidor: Torneiras OFA, Lda

→   www.leica-camara.com

2

Parque de Exposições Agrícolas de 
Santana 
Nos Açores, o novo Parque de Exposições 
Agrícolas de Santana, no concelho da Ri-
beira Grande, foi inaugurado em 2013. 
Este Parque possui uma ampla zona de es-
tacionamento, serviços de apoio técnico, 
um espaço para banquetes que pode rece-
ber 4000 pessoas sentadas, um restauran-
te, um bar e zonas comerciais estão tam-
bém disponíveis nesta infraestrutura, bem 
como ainda gabinetes, salas de reuniões e 
uma zona administrativa.

Propriedade: Governo Regional dos Açores 
Secretaria Regional da Agricultura
Instalador: Sousa & Garcês, Lda.
Distribuidor: Costa Pereira & Filhos, Lda

Geberit Know-how instalado:
→  Sistema Geberit Pluvia na drenagem das 

águas pluviais da cobertura
→  Nas instalações sanitárias: estruturas 

Geberit Kombifix com autoclismos de 
interior Delta, 12 cm para sanitas 
supensas e placas Geberit de comando 
de descarga Delta15

→   www.azores.com/pt/sao-miguel
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Se os clientes têm requisitos por um design 
elegante ou condições de espaço difíceis –  
o novo autoclismo de interior Geberit Omega 
possui as soluções mais convincentes. 

Produtos & Soluções

O versátil
Autoclismo de interior Geberit Omega 

↑  Descarga de topo ou frontal: A escolha é sua.
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↑ Interior familiar: o autoclismo de interior Omega apresenta o melhor da tecnologia Geberit que tem 
sido testada e comprovada milhares de vezes.

↓  A estrutura Geberit Duofix com autoclismo 
de interior Omega: com uma altura de 
construção de 82 cm, este autoclismo aplica-se 
também num parapeito da janela. Para  
este caso, é preferível se o acionamento da 
descarga for no topo.

Em resumo as característi-
cas adicionais:

→   Aplicado em todas as estruturas 
Geberit (Duofix, GIS, Kombifix  
e Sanbloc) para sanitas suspensas

→   A profundidade do autoclismo de 
interior é de 12 cm

→   O maior volume de descarga água é 
regulável de 4,5 a 7,5 litros e o menor 
volume de descarga é de 3 a 4 litros 

→   Tubo para abastecimento de água 
integrado para ligar a um sistema 
integrado de lavagem Geberit 
AquaClean 

→   Fixação para a ligação do tubo de 
eletricidade

O autoclismo de interior Geberit Omega é, 
em vários aspectos, o novo modelo topo de 
gama dos autoclismos de interior Geberit. 
É, por exemplo, muito flexível: a dupla des-
carga, com poupança de água, pode ser 
acionada a partir da frente ou no topo, o 
abastecimento de água pode ser ligado a 
partir de trás ou lateralmente e está dispo-
nível em três alturas de instalação (82, 98 e 
112 cm). Por este motivo, este autoclismo 
de interior pode ser facilmente instalado 
nas casas de banho, com qualquer formato 
ou dimensão.

Para aqueles com uma visão estética 
No que se refere às placas de comando, os 
autoclismos de interior Geberit Omega dis-
ponibilizam também uma excelente solução. 
Com dimensões externas de 212 × 142 mm, 
as placas de comando Omega20 e Ome-
ga30 são cerca de 25 por cento menores do 
que as similares placas de comando da 
gama Geberit Sigma. A placa de descarga 
Omega60 é menor, a qual é instalada à face 
da parede, com dimensões de 184 × 114 mm 
(ver a página 8). Como característica espe-
cial, a Geberit possui uma placa de descarga 
remota tipo 70 para a gama Omega. Esta 
placa de descarga elegante, com as dimen-
sões de um smartphone pode também ser 
instalada a uma distância de até dois metros 
a partir do autoclismo de interior (ver tam-
bém a página 14).

Tecnologia comprovada e reconhecida
Cada canalizador ficará logo familiarizado 
com o interior do autoclismo Omega. A vál-
vula de dupla descarga é praticamente idên-
tica à válvula de descarga do autoclismo de 
interior Sigma que tem sido experimentado 
e testado milhares de vezes, disponibilizan-
do as mesmas opções de configuração para 
os volumes de descarga. A válvula de enchi-
mento é totalmente idêntica. Devido a uma 
placa de proteção otimizada, a abertura de 
serviço é maior do que, à primeira vista, se 
poderia prever, permitindo, assim, que seja 
realizado com segurança todo o trabalho de 
manutenção no exterior e interior do auto-
clismo.

Os engenheiros tiveram especial atenção 
ao design e à forma da curva de descarga. 
Isto permitiu-lhes garantir que o autoclismo 
de interior Omega tivesse um desempenho 
convincente da descarga, mesmo na altura 
mais baixa de instalação de 82 cm.

O autoclismo de interior Omega satisfaz os 
mais elevados requisitos, em termos de efi-
ciência hidríca, tendo sido classificado com 
a categoria A, da etiqueta WELL em poupan-
ça de água.  ←

document4395125751205264601.indd   7 12.05.2014   09:38:52



8 Revista para Clientes junho 2014

Produtos & Soluções

No mercado de todas as placas de 
comando à superfície da parede, a 
Geberit Omega60 é possivelmente, 
com os materiais de elevada quali-
dade e design excecional, a mais 
pequena e a menos complicada em 
termos de instalação.

As placas de comando à superfície da parede são parti-
cularmente elegantes. No entanto, instalá-las até agora 
era necessário uma grande coordenação entre o canali-
zador e o ladrilhador. 

Uma coisa a menos com que se preocupar 
A Geberit tomou em consideração este aspeto quando 
desenvolveu a placa do Geberit Omega60 à superfície 
da parede. A placa de descarga já não é aplicada na pa-
rede, mas sim diretamente na abertura do autoclismo de 
interior. Na fase anterior, requeria que o instalador fosse 
ao local da obra, após a aplicação da parede ligeira com 
painéis, a fim de montar uma estrutura de instalação 
para sanita, portanto, agora com esta placa isto já não 
será mais necessário.

Aplicação à superfície da parede
Os ladrilhadores podem dividir a parede como fazem em 
qualquer casa de banho. No entanto, devem garantir que 
os azulejos sejam aplicados tão firmemente, quanto 
possível junto à cobertura de proteção, cobrindo firme-
mente a abertura do autoclismo de interior. Para que a 
placa Geberit Omega60 tenha o seu impacto estético 
completo, é importante que os materiais que rodeiam a 
placa de descarga – tais como os azulejos, a pedra natu-
ral, a madeira e o revestimento – tenham também sido 
devidamente aplicados e com cuidado. 

A instalação da própria placa de descarga é rápida e 
sem ferramentas. A placa de comando também pode 
ser utilizada como uma substituição de qualquer outra 
placa Omega. Em tais casos, qualquer imprecisão na li-
gação entre a parede e a placa de comando pode ser 
coberta por um aro adicional. ←

Muito fácil 
Placa de descarga Geberit Omega60 

↑ Simplesmente lindo: a placa de descarga Geberit Omega60 perfeitamente instalada.

Em resumo:

→   Dimensões de apenas 184 × 114 mm 
→   Instalação sem ferramentas 
→   Aro de compensação de elevada 

qualidade, em  zinco fundido escovado 
 →   Placas de descarga em vidro (branco, 

preto ou umbra), cromado, aço inox 
escovado 

→   A substituição perfeita por qualquer 
outra placa de descarga Omega
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Em nosso próprio nome 

Resultados  
elevados 
Os leitores classificaram a Revista para Clientes da Geberit

No outono de 2013, pedimos aos 
leitores de cinco países, o que é 
que achavam da Revista para  
Clientes da Geberit. As respostas 
foram geralmente muito positivas, 
encorajando-nos, ainda mais, no 
futuro, no nosso objetivo a focali-
zarmo-nos na prática, do dia-a-dia, 
na oficina e na obra do edifício.

Setecentos leitores na França, Holanda, Itália, Áustria e 
Eslovénia participaram no inquérito aos leitores da Re-
vista para Clientes da Geberit, no passado outono. Um 
quarto dos entrevistados costuma ler a revista inteira e 
mais da metade lê pelo menos parte dela. Classificaram 
a revista como muito interessante e informativa e estão 
mais interessados nos artigos sobre produtos e tecno-
logia, bem como aqueles que contém dicas e truques 
para a instalação.

O fato de a Revista para Clientes não ser apenas lida por 
distribuidores, canalizadores e por projetistas, mas 
também por arquitetos, por decoradores de interiores e 
outros profissionais, é muito revelador. Na realidade, 18 
por cento das respostas vieram de profissionais destas 
áreas. Para além disto, mais da metade dos que rece-
bem a revista – em geral, diretores ou proprietários – 
passam-na aos seus empregados, mantendo-se, assim, 
toda a força de trabalho até à data.

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para 
agradecer a todos os leitores que participaram neste in-
quérito. Apoiou-nos imenso para criarmos uma revista 
mais atrativa. ←

Os resultados do inquérito aos leitores: 
 
Entrega a outras pessoas a Revista para  
Clientes da Geberit? 

59 % sim
41 % não

Está interessado nos seguintes temas?

Informações sobre o produto 

Dicas e truques 

Informações gerais 

Edifícios espetaculares 

Entrevista a instaladores es-
peciais

Cursos e eventos 

Temas de Marketing 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = não me interessa  / 10 = é muito interessante para mim
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Produtos & Soluções

O último na 
casa de  
banho – azar?
Extração de odores eficaz para cada sanita

document8819105585107055628.indd   10 12.05.2014   09:37:27
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Os odores desagradáveis na sanita são uma destruição 
do bom humor, mas não tem que ser assim. A Geberit 
possui uma gama de soluções para manter aqui o ar 
fresco e purificado – todas são eficazes, fiáveis e  
ecológicas.

Os exaustores são uma característica co-
mum na cozinha moderna. A Geberit está 
convencida de que um dia o mesmo será 
também aplicado nos sistemas de extra-
ção de odores na sanita.

Seja num novo edifício ou numa renovação 
da casa de banho completa ou apenas uma 
substituição por uma nova sanita, a Geberit 
disponibiliza várias possibilidades para 
equipar as sanitas com um sistema de ex-
tração de odores eficaz. Todas essas solu-
ções têm várias coisas em comum: em to-
dos os casos, o odor é extraído diretamente 
na fonte – ou seja, diretamente da sanita – 
impedindo-o, assim, em primeiro lugar, de 
se espalhar por toda a casa de banho.

Para além disto, o ar é purificado, por um fil-
tro de carvão ativo especial ou filtros cerâ-
micos, em formato de favo de mel, num pro-
cesso onde se vê as moléculas de odor 
presas pelo filtro, sendo o ar purificado e 
transmitido novamente à casa de banho, 
por um ventilador silencioso. Finalmente, a 
eco-eficiência das soluções disponibiliza-
das pela Geberit são muito melhores do que 
as outras formas existentes para manter a 
casa de banho fresca – como abrir a janela 
no inverno ou usar purificadores de ar.

Mais fácil nas novas construções e 
renovações
A maneira mais económica para instalar um 
sistema de extração de odores é geralmen-
te em construções novas ou quando reno-
var totalmente a casa de banho. Por exem-
plo, uma estrutura para sanita suspensa 
(Duofix, GIS ou Kombifix) que está já prepa-
rada para ligar a um sistema de extração de 
odores Geberit DuoFresh custa apenas al-
guns euros a mais do que o modelo de es-
truturas standard. Quando um edifício está 
em fase de obra também se  deve preparar 
uma ligação à rede elétrica para a sanita. A 
placa Geberit Sigma40 com sistema inte-

← Os maus cheiros poderão ser 
certamente desagradáveis.

grado de extração de odores DuoFresh é 
então instalada, em pouco tempo, na aber-
tura do autoclismo de interior, após ter sido 
concluído o trabalho de revestimento da 
parede.

Em particular, quando se trata de renova-
ções, os elegantes módulos sanitários 
Geberit Monolith para sanitas e lavatórios 
são frequentemente instalados, em vez 
do sistema para paredes ligeiras. Com o 
seu novíssimo Monolith Plus, a Geberit 
possui agora um módulo sanitário que – 
para além das outras funções de conforto 
– também apresenta um elevado desem-
penho e um sistema de extração de odo-
res virtualmente silencioso, com um filtro 
cerâmico, em formato de favo de mel, ex-
tremamente durável.

A substituição é possível a qualquer 
altura
Os sistemas para sanitas existentes podem, 
claro, também ser equipados com um siste-
ma de extração de odores eficaz. A forma 
mais fácil é com um tampo Geberit Aqua-
Clean 5000 com sistema integrado de lava-
gem. Este tampo pode ser montado na 
maioria das sanitas cerâmicas – para além 
da funcionalidade de jato de água ajustável – 
possui também um sistema de extração de 
odores eficaz. Como não são necessárias 
modificações estruturais para a instalação, 
esta solução também é particularmente 
adequada para apartamentos arrendados. 

A renovação da casa de banho com um mó-
dulo sanitário Monolith Plus é ligeiramente 
mais complexa. Este módulo sanitário pode 
substituir um autoclismo de exterior ou 
também ser instalado diretamente na fren-
te de uma instalação já embutida. As liga-
ções existentes são usadas para o forneci-
mento de água e drenagem, em ambos os 
casos, assim a instalação terminará apenas 
após algumas horas.

Ligação à ventilação da casa de banho
Atualmente, muitas das casas de banho es-
tão equipadas com um extrator. Em tais ca-

sos, pode ser prático ligar a extração de 
odores da sanita a estes sistemas. A Geberit 
possui estruturas (Duofix e GIS) para o efei-
to, com forquilha ligada à curva de descarga 
embutida que pode ser ligada ao sistema de 
ventilação. ←

→

Muito mais do que ventilar 
com eficiência energética

Em muitos lugares, é comum as pessoas 
abrirem a janela durante alguns minutos 
depois de utilizarem a sanita após o 
«serviço» – mesmo no inverno. Quando 
isto não é possível, usa-se os purifi-
cadores de ar, acende-se uma vela  ou 
liga-se o extrator.

Embora arejar brevemente a casa de  
banho no verão possa criar internamente 
um ar agradável, contudo, durante as  
estações mais frias uma grande quanti-
dade de calor será perdida deste modo, 
quando a casa de banho é aquecida. Por 
exemplo, uma família de quatro pessoas 
que abre a janela da casa de banho um 
pouco por dez minutos, quatro vezes por 
dia causa uma perda anual de energia  
de cerca de 44 kWh. Com um sistema de 
extração de odores Geberit, não será 
mais necessária a ventilação exterior. 
Então, a mesma família só gastará 2–3 kWh 
de energia se usar o sistema de extração 
de odores – cerca de 20 vezes menos 
energia do que é perdido pelo método 
tradicional de ventilação, abrindo ligeira-
mente a janela.

Os extratores elétricos, que extraem o ar 
a partir de uma casa de banho, sem abrir 
as janelas e transmitem-no para o exterior, 
sem alterar o calor, também causam  
uma perda de energia consideravelmente 
maior do que a energia consumida  
por um sistema de extração de odores  
da Geberit.
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Os odores desagradáveis são  
extraídos diretamente na fonte. 

O ar é completamente purificado 
no filtro de carvão ativo. 

O filtro de carvão ativo está colo-
cado atrás da placa de descarga 
Geberit Sigma40. Esta possui tam-
bém um dispositivo para os blocos 
de higiene da sanita.

↑ A placa de descarga Geberit Sigma40 
com o sistema integrado de extração 
de odores Geberit DuoFresh: O botão 
para ligar / desligar está localizado  
na parte superior, entre a placa de vidro 
e a parede. O ar purificado é devolvido  
à casa de banho, através das aberturas 
laterais na placa.

Produtos & Soluções 

A extração de odores comprovada 
e embutida na parede – Geberit 
DuoFresh 

document8819105585107055628.indd   12 12.05.2014   09:37:47
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↓ Vários modelos Geberit AquaClean dispõem de um  
sistema integrado de extração de odores, como o tampo 
Geberit AquaClean 5000plus ou a solução completa  
Geberit AquaClean 8000plus com sanita. Mais uma vez,  
o odor desagradável é extraído diretamente da sanita,  
sendo purificado por um filtro de carvão ativo.

← O novo módulo sanitário  
Geberit Monolith Plus responde  
a todos os requisitos de máximo 
conforto, com um sistema de  
extração de odores, uma luz de 
conforto e orientação programá-
vel e a descarga com apenas  
um toque suave.

↑ Geberit Monolith Plus – das Sanitärmodul mit 
allem Drum und Dran.

Geberit Monolith Plus –  
o módulo sanitário com  
sistema integrado  
de extração de odores

O ar é purificado 
através de um filtro 
cerâmico, em  
formato de favo  
de mel, durável. 

O odor é extraído 
diretamente da  
sanita. 

Um ventilador  
muito silencioso 
transmite o ar  
purificado à casa  
de banho. 

Como funcionam os filtros  
de odores? 

O ar é purificado através do filtro de carvão ativo ou 
filtros de cerâmica, em formato de favo de mel.  
Ambos os tipos de filtros contêm um filtro, com mate-
rial altamente poroso, que é capaz de ligar grandes  
quantidades de moléculas de odor, permitindo ape-
nas a passagem de pequenas moléculas de ar  
purificado.

No entanto, quando ficam completamente cheios os 
foros, o filtro terá de ser substituído. Enquanto os 
filtros de carvão activo usados no sistema Geberit 
DuoFresh e nos sistemas com lavagem integrada 
Geberit AquaClean duram entre seis a doze meses, 
sem precisar de uma substituição, o filtro cerâmico, 
em formato de favo de mel, usado no Geberit Monolith 
Plus pode durar até cinco anos. 

Todos os filtros de odores são de fácil acesso, podem 
ser substituídos e eliminados de forma segura no  
lixo doméstico. Novos elementos filtrantes podem ser 
obtidos no seu distribuidor habitual e instalados,  
bem como on-line através da Geberit WebShop  
(www.geberit.pt.webshop).

Geberit AquaClean – 
limpeza e frescura ao 
pressionar um botão 

document8819105585107055628.indd   13 12.05.2014   09:38:15



14 Revista para Clientes junho 2014

Exclusivo
A placa Geberit de descarga 
remota tipo 70 e o autoclismo  
de interior Geberit Omega 

Na gama de placas de comando da 
Geberit, a placa de descarga remota 
tipo 70 é muito mais do que um produto 
exclusivo: esta não é maior que um 
smartphone. Atua quando pressionada 
suavemente. Pode ser instalada em 
paredes sólidas e ligeiras, bem como 
em móveis sanitários. E não é instalada 
diretamente na frente do autoclismo  
de interior. 

Produtos & Soluções 

Há boas razões para, em vez de instalar a 
placa de descarga do autoclismo de inte-
rior à frente ou no topo, instalá-la noutro 
lugar. No entanto, a partir de um ponto de 
vista meramente técnico, estas duas posi-
ções são particularmente práticas. Nesses 
casos, quando uma placa de descarga é 
acionada, a energia pode ser transmitida 
para a válvula de descarga, com relativa fa-
cilidade. Além disso, a placa de comando 
cobre também a abertura de serviço para o 
autoclismo de interior.

Sofisticada tecnologia servo 
No entanto, é tudo um pouco diferente com 
placa de descarga remota tipo 70. Com 
este produto, pretende-se satisfazer o má-
ximo de conforto e exclusividade. Como 
resultado, a placa de descarga remota 
pode ser instalada a uma distância de até 
dois metros do autoclismo de interior – 
exatamente o que o cliente quer. Por exem-
plo, aplicada lateralmente junto ao suporte 
do rolo de papel higiénico. 

↑ A placa Geberit de descarga remota tipo 70 envia, através de um cabo de plástico fino  
embutido na parede, um sinal pneumático para o dispositivo servo no autoclismo de interior 
Omega e, em seguida, o dispositivo servo aciona a descarga. 
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↑ Menos é mais – A placa de descarga remota 
realça o discreto design interior ainda que  
generoso desta casa de banho.

É suficiente para acionar a dupla descar-
ga uma suave pressão na placa de des-
carga, à superfície da parede. Esta envia 
um impulso pneumático para um disposi-
tivo servo colocado no autoclismo de in-
terior Omega. Compatível com a pressão 
constante da rede de alimentação, este 
dispositivo servo levanta a válvula de 
descarga. Uma chave de fenda é, no máxi-
mo, tudo o que é necessário para se ins-
talar este dispositivo no autoclismo de 
interior.

Um objeto para os amantes de design
A própria placa de descarga, que mede 
apenas 110 × 50 mm, está disponível em 
vidro, nas cores branca, preta e umbra ou 
em aço inox escovado. Como resultado, a 
placa de descarga não só oferece uma 
grande liberdade, no que diz respeito ao 
local onde pode ser instalada, mas tam-
bém em termos de escolha dos materiais 
e cores.

A única questão é como é coberta a aber-
tura de serviço do autoclismo de interior 
Omega. A Geberit possui a resposta, na 
forma de uma placa em zinco fundido es-
covado, com uma tampa de vidro branco. 
Para os clientes que gostariam de perso-
nalizar esta placa para se adequar mais ao 
seu gosto pessoal, há também uma placa 
com revestimento personalizável. No en-
tanto, quando a abertura de serviço está 
no topo do autoclismo de interior, pode fa-
zer sentido, por razões estéticas, que o 
carpinteiro ou ladrilhador possam aplicar 
um revestimento que combine perfeita-
mente com o ambiente. O que é importan-
te, contudo, é que esta placa permite rapi-
damente o acesso ao interior do 
autoclismo.

Também para a casa de banho e  
mobiliário sanitário
A placa Geberit de descarga remota tipo 70 
pode ser instalada em paredes sólidas e li-
geiras. O fornecimento inclui um tubo de 
canalização robusto para facilitar a coloca-
ção segura do cabo pneumático, bem como 
o material de montagem apropriado para a 
instalação profissional da placa de descar-
ga remota. 

A placa Geberit de descarga remota tipo 70 
é particularmente adequada para instala-
ção na casa de banho e mobiliário sanitário. 
A Geberit também fornece os acessórios 
para uma instalação adequada, incluindo 
um modelo para garantir uma secção com o 
recorte preciso. ←
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Embalagens 
completas e 
atrativas
Os tampos Geberit AquaClean são adequados  
para qualquer sanita cerâmica

Produtos & Soluções
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Para os tampos com sistema integrado de 
lavagem Geberit AquaClean 4000, 5000 e 
5000plus, a Geberit possui agora um conjunto 
completo harmonizado, de elevada qualidade,  
com a sanita e um conjunto completo de  
material de montagem.

Os tampos com sistema integrado de lavagem Geberit 
AquaClean são adequados para todas as sanitas stan-
dard. Todavia, tinha-se que encomendar, em separado, 
a sanita e a solução de melhoria. Além disso, o instala-
dor teria que esclarecer, em cada caso, se era necessá-
rio um material especial para a instalação.

Como resultado, agora a Geberit possui também emba-
lagens completas AquaClean com a correspondente 
sanita suspensa. Estes conjuntos são adequados tanto 
para as novas construções e renovações, sendo agora 
possível adquirir a um preço atrativo uma embalagem 
com uma solução com sistema integrado de lavagem. 
As sanitas suspensas, de elevada qualidade, são produ-
zidas por um fabricante europeu de renome.

O instalador encomenda uma embalagem completa, 
com uma única referência e todo o volume de forneci-
mento está disponível numa única embalagem.

Para o tampo Geberit AquaClean 4000 
Para além do tampo adaptável e higiénico, o conjunto 
para o modelo básico Geberit AquaClean 4000 compre-
ende uma sanita suspensa, com uma profundidade de 
instalação de 520 mm, bem como o material de monta-
gem necessário. O formato da sanita e os seus pontos 
de fixação encaixam perfeitamente na solução comple-
ta da sanita.

... e para os tampos Geberit AquaClean 5000  
e 5000plus
A Geberit possui também conjuntos completos com os 
modelos com mais conforto, como os tampos Aqua-
Clean 5000 e 5000plus, incluindo uma sanita – suspen-
sa à parede, com uma profundidade de instalação de 
550 mm, um conjunto completo de material de monta-
gem e, claro, um tampo que é higiénico e adaptável. ←

↑ O tampo Geberit AquaClean 4000 permite todas as funções básicas necessárias 
de um sistema integrado de lavagem. O conjunto, com o tampo e a sanita suspensa, 
pode ser encomendado numa única referência 146.135.11.1. (por consulta)

↑ O tampo Geberit AquaClean 5000 para sanita combina as funções básicas com 
alguns extras, como um spray de oscilação e um sistema de extração de odores.  
O conjunto, inclui o tampo, a sanita e o material de montagem, pode ser pedido numa 
única referência. 146.126.11.1. (por consulta)

← O tampo Geberit AquaClean 
5000plus possui as funções de jato 
versátil, bem como também um 
sistema de extração de odores e 
um secador de ar quente, podendo 
ser programados e controlados 
com um comando remoto. O con-
junto completo, inclui o tampo,  
a sanita e o material de montagem, 
pode ser pedido numa única refe-
rência 146.119.11.1. (por consulta)
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Conforto e qualidade de vida 

«A casa de banho vai-se 
tornar mais versátil.» 
Entrevista a Marco Piva, arquiteto e decorador, de Milão 

Marco Piva, como é que descreveria uma casa  
de banho típica dos anos 1960 e 1970? 
As casas de banho, nestas décadas, eram carac-
terizadas pela funcionalidade austera – eram 
simplesmente um lugar para satisfazer as necessi-
dades básicas. Eram muito mais simples do que  
hoje em dia e ocupavam um espaço relativamente 
pequeno.

Quais as tendências que influenciaram o design  
das casas de banho nos últimos 50 anos? 
A casa de banho tem-se vindo a transformar  
de um espaço simples de satisfação das necessida-
des básicas para um local mais importante. Isto 
aplica-se a apartamentos e casas, bem como  
a hotéis. Considerando um spa de saúde, que era 
normalmente um lugar para se ir mimar o corpo  
e a alma até há relativamente pouco tempo, agora e 
cada vez mais pessoas são capazes de experi- 
mentar tudo isto na sua própria casa, devido às 
saunas privadas, jacuzzis, banhos turcos e  
chuveiros multifuncionais.

Atualmente, em que direção está a ser desenvolvido o 
design da casa de banho? 
A vida está-se a tornar cada vez mais agitada, sendo 
repleta de surpresas e incertezas. Para muitas 
pessoas, as suas casas assumem, portanto, o papel 
de um porto seguro, onde podem desligar-se  
do caos do mundo exterior. A casa de banho está 
também a assumir um novo papel a este respeito. 
Além dos aspetos puramente funcionais, o design, 
os móveis e os acessórios  devem também criar, 
cada vez mais, as condições necessárias para um 
elevado nível de bem-estar físico e emocional. 

Quando desenvolvo as soluções para hotéis, tento 
sempre criar uma ligação física entre os quartos  
e as casas de banho, de modo a transmitir uma 
sensação de espaço e criar uma atmosfera fasci-
nante. Sempre que possível, abro uma porta  
da casa de banho para a área de dormir, para que  
a casa de banho receba também luz natural.

O que é que considera mais importante  
numa casa de banho? 
Para mim, é muito importante que uma casa de 
banho tenha um ambiente, onde posso relaxar,  
onde os aparelhos sanitários sejam fáceis de usar e 
que apresentem soluções técnicas sustentáveis. 

↑  A casa de banho inundada de luz na suíte panorâmica, no 14.º andar do Hotel T, em Cagliari,  
na Sardenha. Concebido por Marco Piva, este hotel representa um dos marcos da arquitetura 
moderna em hotelaria.
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A  água é um dos elementos mais fascinantes que 
existe. É a base da própria vida e a característica 
mais importante do nosso planeta. Não é só isto, a 
água também não tem uma forma própria, adapta-se 
continuamente à forma dos seus recipientes ou aos 
meios em que flui. 

Ao realizar o meu trabalho, concentro-me, portanto, 
não apenas nos aspetos de design e layout de casas 
de banho privadas e públicas, mas também e cada 
vez mais, na busca de novos materiais e tecnologias 
para apresentar a água no contexto correto.

Qual foi o significado do desenvolvimento do autoclismo 
de interior para os decoradores de interiores? 
As instalações técnicas embutidas permitiram  
aos arquitetos criar um ambiente harmonioso e 
coordenado na casa de banho, sendo adaptado às 
necessidades do cliente e, portanto, tendo assim  
um certo nível de exclusividade.

Na sua opinião, quais são os maiores desafios  
para a tecnologia sanitária? 
Atualmente, estou convencido de que há um grande 
potencial para as empresas inovadoras. A casa de 
banho vai-se tornar mais complexa e versátil. Não 
será apenas um espaço para cuidar das necessida-
des de higiene, mas também um lugar onde se possa 
desligar e esquecer as preocupações. O futuro  
vai favorecer os fabricantes que possuem soluções 
personalizadas e, assim, satisfazer o desejo 
pessoal, de se sentir único.

Onde prevê o maior potencial para a tecnologia  
sanitária no futuro? 
Há ainda um grande potencial na automatização 
residencial, particularmente nas áreas de saúde  
e bem-estar. Creio, portanto, que os novos desen-
volvimentos poderão conduzir a novos cenários,  
que também incluirá novos rituais de banho, como 
os atualmente emergentes em todo o mundo.  ←

Marco Piva

Marco Piva é principalmente um projetista, bem como  
um arquiteto e decorador. É oriundo de Milão e inter
nacionalmente reconhecido, pelos edifícios residenciais, 
complexos comerciais e inúmeros hotéis na Itália, no  
Médio Oriente, na Rússia, na China e no Japão. Em 1990, 
fundou a sua atual empresa Estúdio Marco Piva, que  
tem sede em Milão e tem filiais no Dubai, em São Peters
burgo, Moscovo, Mombaim, Pequim e Doha. Para além  
do seu trabalho como arquiteto e decorador, Marco Piva 
é também um orador reconhecido, em várias universidades 
e institutos de design. 

Mais informações: 
→ www.studiomarcopiva.com

←  Para comparação: Ilustração 
de uma casa de banho típica, no 
final dos anos 60.

↑  Marco Piva gosta de criar vistas desafogadas e desinibidas, como aqui a partir do quarto de 
uma suíte executiva para o grande jacuzzi da casa de banho de luxo, do hotel Boscolo Exedra 
Roma, de cinco estrelas.
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Para 
duches de 
pavimento
A drenagem sifonada à parede

Produtos & Soluções
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A Geberit desenvolveu um novo sistema de 
drenagem sifonada à parede para duches de 
pavimento com maior flexibilidade, facilida-
de de instalação, conforto e design, permi-
tindo o máximo de qualidade e durabilidade, 
por causa da tecnologia de impermeabiliza-
ção, com elevada estanquidade.

O sistema com drenagem sifonada à parede 
parede está disponível nos modelos de es-
truturas Geberit (GIS, Duofix, Sanbloc ou 
Kombifix), com dois modelos para alturas do 
pavimento de 65 e 90 mm. O modelo de 
65 mm é mais suscetível de ser usado prin-
cipalmente para remodelações, como em 
edifícios mais antigos, onde muitas vezes 
têm alturas relativamente baixas do enchi-
mento da laje.

Por detrás da tampa frontal removível existe 
um filtro para cabelos que pode ser facil-
mente retirado para limpeza. A própria tam-
pa está disponível em quatro acabamentos 
diferentes: aço inoxidável escovado, croma-
do brilhante, branco e personalizável. ←

Instalação com um perfil 
colector

Para além do novo sistema de drenagem 
sifonada à parede, a Geberit disponibiliza 
um perfil de coletor que simplifica  
substancialmente o processo de instala-
ção com uma ligeira inclinação. O perfil  
é fornecido com um comprimento de 
1,150 mm e pode ser facilmente cortado 
para o comprimento requerido pelo la-
drilhador. A instalação do perfil também 
é muito fácil e não requer mais do que  
um raspador. O perfil coletor é em aço 
inoxidável, criando uma transição visual 
elegante do chão com a parede do  
duche, tornando também a limpeza do 
duche muito mais fácil, pois a sujidade  
e os depósitos que se reúnem aqui são 
de fácil acesso.

← O sistema Geberit com drenagem 
sifonada à parede, com um perfil de  
coletor: Torna-se mesmo mais agradável 
andar no duche de pavimento. 

↑ Protótipo de instalação de uma parede 
ligeira na fase inicial: um sistema com 
drenagem sifonada à parede, com toda a 
tecnologia sanitária do duche de pavimento, 
pode ser instalado na parede. Integrado  
numa estrutura Geberit GIS ou sistema de 
instalação Geberit Duofix, o sistema com 
drenagem sifonada à parede é também uma 
solução ideal relativamente ao isolamento 
acústico e à proteção contra incêndios. 

↑ A altura e a profundidade do sistema com 
drenagem sifonada à parede são reguláveis, 
permitindo o seu posicionamento exato. 

↑ O perfil coletor é instalado imediatamente 
antes do piso e dos azulejos na parede. 
Enquanto este trabalho é realizado, a drenagem 
sifonada à parede é protegida por uma tampa 
de proteção.

↑ Pensado até ao último detalhe: os aros para 
definir a altura da tampa frontal estão incluídos 
no fornecimento. 

Seja num novo edifício ou numa remodela-
ção, o novo sistema Geberit com drenagem 
sifonada à parede para duches de pavi-
mento encaixa-se praticamente em todas as 
situações. Devido à tecnologia comprovada 
do sistema, as opções de posicionamento 
são infinitamente reguláveis, sendo um tra-
balho simplificado para os ladrilhadores,  
a instalação da drenagem sifonada à parede 
é uma mera brincadeira de criança para o 
canalizador.
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A experiência de um centro 
comercial ecológico 
Centro comercial «Emporia», em Malmö, na Suécia 

O «Emporia» é um dos maiores centros comerciais da Europa.  
O complexo fascinante não só se destaca devido à sua  
dimensão e arquitetura impressionantes – mas, por cumprir  
também todos os requisitos de um edifício ecológico  
obteve a certificação BREEAM. 

Projeto de referência

↑ O Centro comercial «Emporia» recebe os seus visitantes num estilo impressionante. 
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Com um espaço para armazenamento de 68 000 me-
tros quadrados e cerca de 200 pequenas e grandes 
lojas, o «Emporia» é um dos maiores centros comer-
ciais da Europa. Este edifício totalmente envidraçado, 
recebe diariamente mais de 25 000 visitantes. O novo 
complexo está localizado na Hyllie, um bairro próspero 
de Malmö que está projetado de acordo com critérios 
de eficiência energética, com o objetivo de ser um 
exemplo de modelo do desenvolvimento urbano sus-
tentável. Em Hyllie serão construídas 2500 novas ca-
sas, em 2016.

Cores e plantas
O «Emporia» foi projetado por Gert Wingårdh, um dos 
arquitetos suecos mais reconhecidos. Wingårdh conce-
beu um complexo impressionante, cuja característica 
arquitetónica, se diferencia das fachadas, sem rosto, de 
centros comerciais convencionais. A característica 
mais marcante é a sua entrada organicamente curvada, 
de cor âmbar, que recebe os visitantes num estilo im-
pressionante.

O «Emporia» está dividido em cinco galerias, com co-
res diferentes para facilitar a orientação dos visitantes 
quando se movimentam, no gigante centro comercial. 
O complexo possui também um átrio de flores, onde as 
torres dos elevadores são revestidas com flores e tre-
padeiras que crescem do chão ao teto.

O mobiliário do centro comercial foi meticulosamente 
planeado até ao mais ínfimo pormenor. Os móveis em 
áreas públicas foram concebidos por decoradores de 
renome internacional, como Tom Dixon, Jasper Morri-
son e Patricia Urquiola. Além de ser um destino de com-
pras, os 4.° e 6.° andares do «Emporia» são espaços de 
escritórios, com cerca de 10 700 metros quadrados.

Abordagem holística
Este complexo gigante é coroado por um parque na co-
bertura, com mais de 26 000 metros quadrados e é aber-
to ao público. As áreas de lazer são interligadas por ca-
minhos, colinas ondulantes no parque para eventos e 
relaxar. Além de ter uma vista magnífica sobre Malmö e 
Öresund, o belo parque também preenche os requisitos 
fundamentais da sustentabilidade do edifício. O parque 
é uma das razões pelas quais o «Emporia» foi designado 
como o primeiro centro comercial com certificação am-
biental, da Suécia.

Aquando da construção do complexo comercial, o foco 
estava numa abordagem holística.  O «Emporia» preen-
che todos os requisitos de um edifício ecológico, nas 
áreas do consumo de energia, a gestão ambiental, o 
consumo de água, o uso de material, a eliminação de re-
síduos, o uso da terra, a poluição e a ecologia. Entre ou-
tras coisas, a cobertura verde proporciona um isola-
mento natural e reduz as necessidades de energia e a 
poluição, representando verdadeiramente a cereja no 
topo do bolo, no que se refere ao cumprimento dos re-
quisitos ecológicos. ←

Centro Comercial «Emporia»,  
em Malmö (SE) 

Proprietário do edifício: Steen & Strøm Sverige AB, em 
Estocolmo (SE) 

Arquitetos: Gert Wingårdh, Gotemburgo (SE) 

Conclusão: 10/2012 

Edifício ecológico: certificação BREEAM 

Canalizador: Bravida Sverige AB, de Estocolmo (SE)

Geberit know-how
Sistema de instalação e estruturas Geberit Duofix

Placas de descarga Geberit Sigma10, Sigma80 e Mambo

Sistema de distribuição Geberti Mepla 

Sistema de distribuição Geberit Mapress 

Sistemas de tubagens Geberit PE

Edifício ecológico 
Certificação BREEAM 

→  No átrio de flores, as trepadeiras crescem em cordas  
especiais a partir do chão diretamente para o teto.
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Miguel Garcia
Administrador da Garcia, Garcia, S.A

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

O desporto, enquanto hobby, esteve sem-
pre presente ao longo da minha vida e, 
como tal, não obstante o facto de a gestão 
da Garcia, Garcia absorver a fatia de leão 
do meu tempo, mantenho uma atividade 
desportiva contínua.  
Atualmente, pratico com regularidade Ténis 
e Ciclismo, de preferência às primeiras 
luzes do dia e ainda antes de iniciar o dia 
de trabalho. 

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

Ao longo dos anos, nos projetos da Garcia, 
Garcia temos utilizado os diferentes  
sistemas da Geberit. E esta utilização 
contínua e sistemática é a melhor  
referência que podemos dar. 
Estes sistemas, quer ao nível da abran-
gência de soluções técnicas, quer ao nível 

de qualidade, oferecem-nos totais garan-
tias de ajustamento às nossas necessi-
dades. Para além do anterior, gostaria de 
destacar o excelente apoio técnico que 
a Geberit proporciona e que constitui um 
fator diferenciador. 

Conhecedor profundo do setor da Construcão,  
que perspetivas traça para a sua evolução  
no futuro próximo? 

Globalmente, o setor da Construção vai 
continuar a atravessar uma fase de  
relativa estagnação, apesar da retoma 
económica que se prevê. 
Contudo, no que diz respeito ao setor 
específico da Construção Industrial onde 
a Garcia, Garcia opera, as perspetivas  
são francamente favoráveis, quer ao nível 
da construção de «raiz», quer ao nível  
da reabilitação de construções existentes. 
O setor privado será o principal motor e o 
dinamizador por excelência da Construção 
em Portugal.

↑ Nova Fábrica da Borgwarner (Viana do Castelo) 
Projeto com o sistema Geberit Pluvia

Entrevista

Uma hora de exercício físico intenso, seja 
em cima de uma bicicleta ou num court  
de ténis, tem o efeito de «carregar baterias» 
para o resto do dia. 
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←  Centro logístico da Garland. 
Possui instalado o sistema Geberit 
Pluvia para drenagem das águas 
pluviais da cobertura.

 

→  Nova Fábrica da 
Casfil (Santo Tirso), 
com  sistema Geberit 
Pluvia instalado na 
cobertura.

As empresas de construção nacionais,  
por força da sua capacitação e experi-
ência acumulada poderão ainda ter uma 
oportunidade de crescimento nos  
mercados externos, que evidenciam  
uma dinâmica interessante. 

Quer indicar-nos alguns projetos de referência de que 
a Garcia, Garcia, S.A. foi responsável?

Ao longo da sua história, a Garcia, Garcia 
foi responsável por inúmeros projetos  
de cons trução. Contudo, pelo seu signi-
ficado na vida da empresa, assim como 
pelo facto de representarem marcos ao 
nível do desenvolvimento industrial  
nacional, destacamos as seguintes obras: 

Projetos de Referência – Garcia, Garcia S.A.

Unidades Industriais: 
Unidade Industrial da Elis  
Unidade Industrial da Leica  

Unidade Industrial da Intraplás  
Unidade Industrial da Saertex
 
Centros de logística: 
Centro Logístico da Garland   
Centro Logístico da Salsa – IVN
Para além do anterior, a Garcia, Garcia é 
atualmente responsável pela construção 
de 2 Projetos de Interesse Nacional (PIN) – 
Nova Fábrica da Borgwarner (Viana do 
Castelo) e Nova Fábrica da Casfil (Santo 
Tirso).

Estes dois projetos, que representam  
um significativo investimento financeiro  
e com relevante impacto na economia  
nacional, são um reflexo e traduzem a  
capacidade instalada na Garcia, Garcia  
de responder aos mais exigentes desafios 
colocados por investidores nacionais e 
estrangeiros.  ←
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André  
Ornelas  
Couto
Diretor de Produção,  
Sousa & Garcês, Lda

Todas as atividades ajudam a 
descomprimir da intensa e  
exigente atividade profissional 
que exerço.

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

Ao contrário do que gostaria, a minha profissão 
não permite ter grandes tempos livres, questão 
transversal á maioria dos colegas de profissão, 
pelo que a gestão do pouco que existe divide-se 
prioritariamente em tempo de qualidade passado 
com a família. Gosto também de dedicar algum 
tempo ao meu veí culo pré-clássico e ainda a tirar 
proveito das magníficas paisagens da ilha onde 
nasci e resido atualmente, S. Miguel, com um pas-
seio de moto.  

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

Desde o primeiro dia em que exerço esta profissão, 
que conheço a Geberit. Reconhecidamente líder 
nos sistemas de descarga, com enquadramento 
arquitetónico de componentes francamente bem 
conseguido e índices de qualidade e principalmente 
fiabilidade acima da média. Destaco ainda o pro-
fissionalismo e prontidão, quer do apoio ao projeto, 
quer na resolução das inevitáveis avarias do dia- 
a-dia, da equipa de trabalho da marca. 

Entrevista

 ↑  André Ornelas Couto
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←  Hotel Vale do Navio

Em fase de projeto, 
este novo hotel tem 
previstos produtos  
e sistemas Geberit.

→  Açor Arena

Pavilhão multiusos com capacidade 
para entre cinco mil a sete mil  
espetadores, estando devidamente 
equipado para receber eventos 
desportivos, culturais, musicais, 
etc. Foi inaugurado em Junho  
de 2008.

Geberit know-how instalado: 
– Sistema Geberit Pluvia

Importa ainda realçar o acesso facilitado a infor-
mação disponibilizado na página web, muito  
bem estruturada, o que se revela apoio precioso na 
resolução de pequenas questões do dia-a-dia.  

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

Vontade e fazemos as coisas por gosto tentamos 
encaixar tudo Estou otimista. Creio que a fase  
menos boa que atravessamos, fruto da crise eco-
nómica que se fez e ainda faz sentir a nível mundial, 
não irá travar a evolução do setor da construção 
portuguesa, reconhecida a nível mundial pela sua 
qualidade. No caso concreto dos Açores, os efeitos 
descendentes e ascendentes da evolução do mer-
cado levam algum tempo a chegar e acredito que 
neste momento, quando já existem ténues sinais 
de recuperação do setor em Portugal Continental, 
estamos ainda a aproximar-nos do ponto de infle-
xão. Acredito que se avizinham tempos diferentes, 
nos quais o número de empresas a laborar no ramo 
será inferior ao passado, mas as que se mantive-
rem serão mais sólidas e especializadas, ajudando 
a projectar ainda mais um setor que se encontra  
em sérias dificuldades.

4. Quer indicar-nos alguns projetos de referência de  
que a Sousa & Garcês foi responsável? 

A Sousa&Garcês, empresa na qual exerço as fun-
ções de direção de produção, não é por natureza 
empresa de projeto, estando vocacionada para  
a instalação. As reduzidas dimensões do mercado 
em que se insere, aliada à vasta experiência  
e imagem conquistada ao longo dos anos, levam 
a que em determindos casos se trabalhe em regime 
de conceção/construção, o que acaba por nos  
colocar em mãos alguns projetos. Tal acaba por 
ser encarado com entusiasmo, pois nem sempre  
é possível, ou por questões do ordem financeiras 
ou por questões relacionadas com a filosofia de 
projeto, implementarmos as soluções que enten-
demos ser as mais adequadas, quer a nível de 
eficência energética e enquadramento ambiental, 
quer a nível de enquadramento arquitetónico.  
Dos projetos já executados, destacava talvez o  
Hotel Vale do Navio, situado na costa Norte da  
ilha de S. Miguel. Neste momento, encontra-se em 
curso um projeto de hotel com 125 quartos, no  
qual a drenagem puvial será assegurada pelo sistema 
Geberit Pluvia e a rede de drenagem doméstica 
residual pela tubagem Geberit Silent PP.  ←
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Autoclismos de interior Geberit

Os técnicos que instalaram, em 1964, os primeiros autoclismos de 
interior, estavam já à frente do seu tempo e, hoje, ainda continuam: 
os nossos autoclismos de interior são concebidos para corres-
ponder às exigências do amanhã - um investimento inteligente.
 
→  www.geberit.pt

Por
mais 
50 anos.
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