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Editorial

David Mayolas, Diretor-geral

Caro Cliente e Parceiro

Estamos a viver um momento impor-
tante, com mudanças sociopolíticas. Em 
2015 as tendências são positivas, com 
uma ligeira retoma na Economia. Neste 
contexto, não PODEMOS ficar ancorados 
ao antigo conceito da casa de banho.

Está na hora de renovar a casa de banho. Como sabem, a Geberit propõem 
mais do que uma simples actualização das louças sanitarias, dos móveis e 
banheiras, na medida em que disponibiliza Soluções Geberit para uma renova-
ção integral da casa de banho, com um design elegante e mais espaço, quer 
para casa de banho de casas particulares, quer para hotéis e outras áreas com 
instalações sanitárias.

Nesta edição, apresentamo-vos também a expansão da fábrica para produção 
dos tubos Geberit em Villadose, Itália, novos mecanismos Geberit para  
substituição em autoclismos, entrevistas com alguns profissionais e projetos 
de referência. 

Desejo-lhe(s) mais  uma leitura agradável desta revista.

Cordiais cumprimentos

Revista para Clientes junho 2015
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Projetos em Portugal com Geberit know-how

1

Saccharum Hotel Resort & Spa
Foi recentemente inaugurado um luxuoso 
design hotel de 4 estrelas que repousa na 
Praia da Calheta, entre as Montanhas da 
Madeira e o Oceano Atlântico, o Saccha-
rum Hotel Resort & Spa. Cada quarto tem o 
design de um artista local, baseado no 
tema da cana-de-açúcar. 

Distribuidor: MFPG - Comércio e  
Assistência Técnica, Lda.

Know-how Geberit instalado:
Estuturas Geberit com autoclismos de inte-
rior Sigma, 12 cm, placas Sigma50 perso-
nalizável, placas Bolero, e estruturas Kom-
bifix com autoclismo de interior Delta e 
placas Delta 21, bem como  sistemas de 
descarga Geberit para urinol

→  www.saccharumhotel.com/pt/o-hotel/
saccharum-hotel

2

SKYNA HOTEL LISBOA
No passado dia 1 de março, foi inaugurado 
o primeiro hotel em Portugal da cadeia ho-
teleira angolana Skyna. Esta unidade re-
presenta um investimento na ordem dos 22 
milhões de euros por parte do grupo. Este 
hotel situa-se na Rua de Artilharia 1.

Projetista de águas e esgotos: Engimodus
Instalador: Landiclima, Lda
Distribuidor: Canalcentro, SA

Know-how Geberit instalado:
Estruturas Geberit Duofix com autoclismo 
Sigma, 12 cm, com placas Geberit Bolero, 
bem como o sistema de drenagem de água 
residuais Geberit Silent-db20

→  skynahotels.com/hoteis/skyna-lisboa/

3

Palácio dos Condes de Murça
O Palácio dos Condes de Murça, inaugura-
do em 2014, tendo sido distinguido como 
umas das melhores intervenções no âmbi-
to da reabilitação urbana em Portugal. 
Edificio residencial, com total recuperação 
do Palácio Condes de Murça, no contexto 
do centro histórico, junto ao rio Tejo, em 
Lisboa.

Arquitetura: Aires Mateus & Frederico 
Valsassina
Distribuidor: Canalcentro, S.A.
Instalador: Planotécnica, S.A

Know-how Geberit instalado:
Sistemas com drenagem sifonada para du-
che de pavimento, sistemas de drenagem 
Geberit Silent-PP e Geberit Pluvia

→  www.palaciocondesdemurca.com

1

2

3
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Nos bastidores

Na dianteira do jogo
Fábrica de tubos em plástico com tecnologia de ponta

Os tubos dos sistemas de drenagem da Geberit são  
produzidos na fábrica de Villadose, no norte de Itália.  
Para fazer face à crescente procura, a fábrica levou  
a cabo uma ampliação das suas instalações. A nova linha 
de produção é uma das mais modernas deste tipo no 
mundo

↑  A nova nave de produção da fábrica em Villadose dispõe de espaço adicional para uma futura expansão nos próximos anos

Revista para Clientes junho 2015
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Durante a visita guiada à fábrica da cidade de Villadose, 
no norte de Itália, Rainer Prügl, o Diretor-geral da fábri-
ca de produção, mal descansa um momento entre a 
explicação de uma ou outra melhoria. Parece que nos 
últimos anos se otimizaram muitos aspetos das vastas 
instalações desta fábrica. Aqui, as inovações imple-
mentam-se de forma rápida e decidida. O rosto radian-
te de Rainer Prügl quando apresenta o último investi-
mento: uma linha de produção de tecnologia de ponta 
para os tubos acusticamente otimizads Silent-PP, situ-
ada numa nave, completamente nova.

Espaço para uma futura expansão
A Geberit fabrica toda a sua gama de tubos para os sis-
temas de drenagem (PEAD, Silent-PP e Silent-db20 
com diâmetros de 32 a 315 mm) em Villadose. A procu-
ra do sistema de drenagem Silent-PP, otimizado acusti-
camente, com sistema de ligação por abocardar, tem 
aumentado muito desde o seu lançamento em 2009 
que a sua capacidade de produção teve que ser au-
mentada.

Como resultado, em 2014 construiu-se uma nova nave 
de produção com espaço adicional para uma futura 
ampliação nos próximos anos.

Rainer Prügl está encantado com o grande sucesso 
dos tubos Silent-PP: «O mercado italiano estava à es-
pera deste sistema, isto é claro. No entanto, parece-me 
notável que também se venda com o mesmo sucesso 
noutros mercados.» Encontra-se já implementado na 
Alemanha, na Itália e na Áustria, o sistema Silent-PP 
está atualmente a ser introduzido nos mercados nórdi-
cos e adriático.

Muitos profissionais estão surpreendidos com o siste-
ma de drenagem otimizado acusticamente da Geberit, 
com sistema de ligação por abocardar, pela sua facili-
dade de instalação e o desenho do tubo, com o seu in-
terior branco, causando-lhes uma boa impressão. Ou-
tro fator de sucesso é a crescente importância do 
isolamento acústico, devido a normas de construção 
mais exigentes, à construção de alta densidade e ao 
aumento da sensibilidade das pessoas, no que diz res-
peito ao ruído

Factos em resumo

Área total de produção e armazenamento: 23 000 m2

Área da nova nave de produção: 6 500 m2

Empregados: 120

Linhas de produção: 11

Fabricação de tubos em 2014: 27 700 toneladas métricas

→

↑  Os tubos paletizados são lavados, antes de serem carregados  
no camião.
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Produção totalmente automatizada
Devido aos seus processos de produção otimizados e 
de alta produtividade, a Geberit é capaz de fabricar 
produtos na Europa e continuar competitiva, no que diz 
respeito a outras marcas com produção em países 
com baixos salários, isto  também se aplica ao fabrico 
de tubos. Por exemplo, os tubos Silent-PP, com multi-
camada, fabricam-se mediante coextrusão, num pro-
cesso totalmente automatizado. A nova linha do Silent-
-PP é uma das linhas de produção de tubos mais 
modernas do mundo e tem uns impressionantes 120 
metros de comprimento. Até a embalagem final dos tu-
bos foi automatizada: a primeira no setor de tubagens. 
Tal como nas outras dez linhas de produção, a nova li-
nha do Silent-PP também funciona 24 horas por dia, 
340 dias por ano.

O fabrico dos tubos Silent-PP significou um impulso na 
inovação em Villadose. Um bom exemplo disto é o ex-
celente processo de termomoldagem que permite apli-
car as ranhuras de ligação diretamente nas extremida-
des dos tubos, mediante a aplicação de calor. Para 
operar estas complexas máquinas requer-se pessoal 
bem capacitado: «Os nossos funcionários de produção 
recebem formação, durante mais de um ano, antes de  
poderem manipular todos os sistemas», explica Filippo 
Tenani, responsável pela Tecnologia da fábrica, em 
Villadose.

Nos bastidores

↑  Após a secção de vazio – mede-se os tubos através de ultrasons.

↑  A nova linha de produção de tubos Geberit Silent-PP tem uns impres-
sionantes 120 metros de comprimento.

Revista para Clientes junho 2015
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Uma eficiência energética extraordinária
A fábrica também é líder, no que se refere à eficiência 
energética industrial. Em 2014, foi implementado um 
novo sistema de referigeração, amiga do ambiente que 
reduziu o consumo de energia em cerca de 50%. O iso-
lamento térmico dos edifícios da produção e dos escri-
tórios obtém-se do calor residual da fábrica, o que sig-
nifica que a fábrica já mal precisa de energia externa. 
Os motores elétricos da tecnologia de ponta das linhas 
de produção também permitem poupar muita energia. 
«Ao fazermos uma comparação dentro do setor, a nos-
sa fábrica oferece um rendimento excelente na área da 
sustentabilidade», explica-nos Rainer Prügl, Diretor-
-geral da fábrica.

Ao ampliar a fábrica, também se modernizou a área de 
armazenamento exterior. Como se se tratasse de um es-
tacionamento, agora as paletes com os tubos de PE, 
prontos para o transporte, ficam alojadas em espaços 
predeterminados. Não obstante, não é só a área de ar-
mazenamento exterior que capta a atenção, mas tam-
bém uma máquina que parece um túnel de lavagem de 
automóveis. Qual é a sua função? Lavar os tubos antes 
de serem carregadas nos camiões. Os técnicos de Villa-
dose desenharam o sistema, inspirados nos túneis de 
lavagem de carros. Esta é só mais uma das inovações 
com valor acrescentado para os clientes, que agora po-
dem ter os tubos Geberit limpos e resplandecentes.  ←

Competência: extrusão

Para o fabrico de tubos, utilizam-se vários materiais 
plásticos e minerais, como matérias-primas. 
O processo de fabricação realiza-se em linhas de 
produção que medem entre 80 e 120 metros de  
comprimento. O plástico e os materiais adicionais 
misturam-se e fundem-se antes de serem comprimi-
dos por um eixo sem fim e a seguir são comprimi-
dos, através de um molde. Posteriormente dá-se-
-lhes a sua forma final numa secção em vácuo. O 
material quente arrefece em diferentes módulos. Os 
tubos, quase finalizados, medem-se com ultrasons 
e a seguir etiquetam-se. Um robô cortador separa 
os segmentos de tubos do resto da tubagem contí-
nua. Depois, mediante termomoldagem, aplicam-se 
os entalhes de ligação. Finalmente, a embalagem 
dos segmentos de tubos finalizados é realizada por 
robôs.

↓  O tratamento de coroa provoca 
uma descarga elétrica na  
superfície do tubo, permitindo  
a etiquetagem.
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Produtos & Soluções

Os produtos da Geberit 
gozam de uma grande 
reputação tanto entre os 
profissionais sanitários 
como entre os amantes do 
design. E com razão, já que 
este ano vimos novamente 
vários novos produtos 
obterem prémios impor-
tantes de design de 
renome internacional.

O prémio Design Plus (promovido pela ISH) apresenta-
-se na feira bienal internacional de tecnologia, constru-
ção e energia ISH de Frankfurt. Dos 178 produtos ins-
critos na ISH de 2015, só 34 (incluindo a AquaClean 
Mera sanita com sistema integrado de lavagem e o co-
mando remoto de descarga  Geberit tipo 70) foram ga-
lardoados com um prémio. Ao avaliar as propostas, o 
júri de peritos centrou-se na interação entre o design e 
a função.

O concurso Red Dot de design de produtos existe des-
de 1954. Este prémio, o Red Dot, é um selo de qualidade 
reconhecido a nível internacional e outorga-se só aos 
melhores produtos. Em 2015, o júri outorgou um pré-
mio Red Dot à AquaClean Mera  sanita com sistema in-
tegrado de lavagem na categoria Design de Produtos, 
este prémio foi também entregue à nova calha CleanLi-
ne para duche de pavimento e ao comando remoto de 
descarga Geberit tipo 70. ←

Prémios para os  
novos design
Marcas de topo com design e funcionalidade

↑ Optar por produtos da Geberit  
é sinal de bom gosto:

Estes novos produtos receberam 
prémios de design, com prestígio 
internacional.

1 & 2

1 & 2

2

1 2
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Produtos & Soluções

Válvula de enchimento tipo 330 Válvula de enchimento tipo 340 Válvula de descarga tipo 240

Descrição Para ligação lateral à rede de 
distribuição de água 

Para ligação inferior  à rede 
de distribuição de água  

Válvula económica para a 
maioria das situações

Tecnologia de dois volumes de descarga √

Baixo ruído √ √

Aprovado a nível mundial √ √ √

Regulável sem ferramentas √ Ajuste de altura prefixado √

Ligação roscada Latão ⅜"
Plástico ⅜", ½"

Latão ⅜"
Plástico ⅜", ½"

Pressão de serviço 0,5–10 bar 0,1–10 bar

Características especiais Fabricada predominante-
mente com plástico reciclado

Mecanismos de elevada qualidade para cisternas 
cerâmicas

Um encaixe perfeito em 
qualquer momento
Válvulas de substituição Geberit para cisternas cerâmicas

Uma substituição adequada 
para as válvulas de enchi-
mento e de descarga das 
cisternas de cerâmica que 
deveriam estar presentes 
em todos profissionais de 
manutenção e nas pratelei-
ras de todos os 
revendedores especializa-
dos.

Apesar da atual utilização generalizada dos 
autoclismos de interior, na construção de 
novos edifícios ou na reabilitação de edifí-
cios antigos, ainda há milhões e milhões de 
cisternas cerâmicas convencionais a se-
rem utilizadas por toda a Europa.
Apesar destas cisternas poderem facil-
mente durar uma eternidade, as válvulas de 
enchimento e de descarga têm uma menor 
durabilidade e, por isso, terão que ser subs-
tituídas, após um determinado período.

Frequentemente não é possível consertar 
as válvulas de enchimento ou de descarga 
defeituosas ou bloqueadas pelo calcário 
da água, quer seja porque o fabricante ori-

ginal já não existe ou porque não há peças 
de substituição disponíveis. Nesses casos, 
é bem mais fácil e também mais rentável 
substituir todos os mecanismos da cister-
na.

Como fabricante líder na Europa de válvu-
las de enchimento e de descarga, a Geberit 
disponibiliza vários produtos nesta área. As 
válvulas de substituição fabricam-se ex-
clusivamente na Europa e são fáceis de ins-
talar. Ao ter o nome da Geberit, incorporam 
todo o know-how e qualidade da empresa, 
incluindo a garantia de disponibilidade de 
componentes e peças de substituição du-
rante 25 anos. ←
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Luís Barbosa
Arquitectos Aliados, Lda

O Porto A.S. 1829 Hotel, 
****,  está localizado num 
edifício histórico totalmen-
te renovado, no centro 
histórico da cidade do 
Porto.

1.  Prevêm mais projetos de reabilitação 
para unidades hoteleiras, similar ao Hotel 
A.S. 1829 - Porto? 

Sim, o nosso atelier (Arquitectos 
Aliados) em associação com a 
Arq. Susana Leite desenvolve, 
neste momento, outras unidades 
hoteleiras, fundamentalmente  
na área da reabilitação.

2.  Que perspectivas traça para o setor  
do Turismo e para a sua evolução no futuro 
próximo? 

Com alguma expetativa e prudên-
cia. O nosso atelier possui uma 
área de consultoria de investi-

mento na área do imobiliário (AA 
Consulting), e verificámos com 
os nossos clientes um aumento 
exponencial tanto na oferta como 
na procura. Contudo, o futuro 
obriga aos vários atores envol-
vidos no setor a  trabalhar para a 
procura acompanhar a oferta.

 3. Enquanto arquiteto e utilizador final, 
tem-se "cruzado" com sistemas Geberit. 
Qual é a sua opinião? 

Os sistemas Geberit são aqueles 
em que a nossa equipa confia. ←

Entrevista

Revista para Clientes junho 2015

Vista de um dos quartos da cidade do Porto (foto de Fernando Pereira)
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Factos:

 
Geberit Know-how instalado:

36 estruturas Geberit Duofix com autoclismo 
de interior Sigma 12 cm, 36 placas Sigma20,  
3 estruturas Geberit Kombifix com autoclismo 
de interior Sigma, 12 cm, 3 placas Sigma10  
eletrónicas, sistema de drenagem de águas  
residuais Geberit Silent-db20 e sistema de  
distribuição Geberit Mepla  
 
Unidade Hoteleira: 
Hotel A.S. 1829 
 
Dono de obra: LuxMundi 
 
Projeto Arquitetura e Decoração: 
Arquitectos Aliados, Lda + Susana Leite. arq 
 
Coordenação e Gestão de Projetos: 
Arquitectos Aliados, Lda + Susana Leite. arq 
 
Consultadoria Projeto / Investimento: 
AA Consulting, lda + Susana Leite 
Viability 
 
Distribuidores:  
Torneiras Ofa, Lda e Sanisousa, Lda 
 
Instalador:  
Filipe Soares Barbosa 
 
Fotografias:  
Rui Quaresma 
Fernando Pereira, 100iso

→  arquitectosaliados.com

Hotel A.S. 1829 - exterior (foto de Rui Quaresma)

← Casa de banho de um dos quartos com placa 
Sigma20 
(foto de Fernando Pereira)
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Henrique Barrocas
Sócio-gerente da AguaPal - Instalações Especiais Lda.

1. Qual é o seu hobby favorito? Está 
disposto a partilhar com os nossos leitores 
esse hobby? 

O meu hobby é desporto no 
geral.

2. Quer dar-nos a sua opinião sobre a 
Geberit?

Na minha opinião, a Geberit tem 
material de alta qualidade que 
oferece todas as garantias de 
longa duração e confiança para a 
execução de um bom trabalho. 

3. Conhecedor do sector da Construção 
que perspectivas traça para a sua 
evolução no futuro próximo?

A construção tem um longo 
caminho a percorrer, mas devia 
começar por obras de recupe-
ração. 

4. Quer indicar-nos algumas obras de 
referência com produtos Geberit instala-
dos? 

As obras que  executámos com 
produtos Geberit, entre out-
ras, foram o Museu da Água em 
Lisboa e o Prédio na Av. António 
 Augusto Aguiar n.º22 em Lis-
boa. ←

Entrevista

Revista para Clientes junho 2015

«O desporto e as  
viagens são o  
principal hobby.»

Henrique Barrocas, no seu escritório.
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Mais uma obra concluída com o sistema 
Geberit Pluvia
 

Edifício da CENTRAUTO 

Esta obra da CENTRAUTO – Construção de Unidade de  
Armazenagem e Distribuição, tem uma área de implantação 
de 10 476,70 m2, sendo a área de construção bruta de 
20 964,30 m2, dividida por um piso abaixo da cota de soleira  
e 2 acima. Tendo sido aplicado na drenagem das águas  
pluvias da cobertura o sistema Geberit Pluvia, com 42 ralos 
Pluvia e 955 metros de tubos Geberit PE.

 
Intervenientes:

Localização: Oliveira do Bairro

Dono da Obra: CENTRAUTO –  
Componentes Auto, Lda.

Arquitectura: Ricardo Augusto Gomes  
Rodrigues

Projetista: Duplano, Lda

Empreiteiro:  Ferreira Build Power 

Instalador: J. Ferreira & Oliveira, Lda

Distribuidor: Torneiras OFA, Lda

←  O sistema Geberit Pluvia instalado em Portu-
gal desde 1996 foi um dos premiados  pelas  
distinções atribuídas no âmbito da 2.ª edição 
dos Prémios Inovação na Construção 2015.

O Grupo Workmedia (Jornal Construir e Revista 
Anteprojectos)  promoveu e realizou pelo 2.º 
ano consecutivo os Prémios Inovação na Cons-
trução 2015: A Cerimónia de entrega dos pré-
mios  teve lugar no dia dia 14 de abril, pelas 
16:30 horas, no Auditório do Alto dos Moinhos, 
em Lisboa.

Geberit Pluvia
Com mais de 35 anos de experiência no mercado euro-
peu, o Geberit Pluvia é pioneiro em sistemas sifónicos para 
drenagem das águas pluviais.

Produtos

document4835207960275093552.indd   15 28.05.2015   09:43:03



18

Projeto de referência

Um edifício surpreendente 
no centro da cidade
Biblioteca de Birmingham

Quando as autoridades públicas 
constroem um novo edifício, geral-
mente desejam enviar um sinal 
promissor, especialmente quando  
o edifício em questão se utiliza  
para fins culturais e educativos, como 
por exemplo, uma nova biblioteca.

↑ A nova biblioteca no centro de Birmingham representa um sinal promissior para o futuro da cidade.

Até à mudança de milénio, Birmingham era 
marcada por décadas de declínio e mudan-
ças estruturais. Não obstante, qualquer um 
que a visite hoje, a segunda maior cidade 
de Inglaterra, levará uma impressão muito 
diferente. Birmingham estabeleceu o obje-
tivo de reorientar as suas bases económi-
cas e converter-se numa das cidades mais 
habitáveis do mundo em 2031. Relacionado 
com isto há toda uma série de projetos de 
construção, especialmente no centro da 
cidade, entre os quais se encontra a nova 
biblioteca.

Fachada transparente com anéis 
entrelaçados
Com este impressionante complexo, a em-
presa de arquitetura Mecanoo da cidade 
Holandesa de Delft criou algo mais do que 
uma simples biblioteca. A nova estrutura de 
Centenary Square preencheu o vazio que 
tinha na paisagem urbana entre o Birmin-
gham Repertory Theatre (um edifício dos 
anos sessenta) e a fachada neoclássica de 
Baskerville House, proporcionando a este 
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lugar, antes pouco sugestivo, uma nova at-
mosfera e uma nova identidade. Com jar-
dins na cobertura, fachadas de vidro e pá-
tios visíveis, a Mecanoo desenhou a 
biblioteca, como um edifício público. Ape-
sar do seu volumoso tamanho, a estrutura 
de vidro funde-se com o contexto urbano 
de forma dominante ainda que não opressi-
va. Isto deve-se em grande parte à fachada 
transparente e de cores que apresenta um 
modelo de filigrana, de anéis de aço, um 
elemento de design, com o qual o arquiteto 
Francine Houben pretende recordar a tra-
dição artesanal desta cidade, com um pas-
sado industrial.

A maior biblioteca da Europa Ocidental
A biblioteca, com 35 000 metros quadra-
dos, abarca uma exaustiva faixa de usos 
bibliotecários e educativos, contando in-
clusive com um centro de saúde comunitá-
rio, um jardim na cobertura e uma sala de 
estudo, com capacidade para até 300 pes-
soas. Atualmente, é a maior biblioteca da 
Europa Ocidental. Com cerca de 10 000 vi-

sitantes por dia, a biblioteca não é só uma 
fonte de conhecimento e cultura, mas tam-
bém procura especificamente potenciar a 
investigação e a inovação em Birmingham. 
Os oito espaços circulares, dentro do edifí-
cio, criam corredores transitáveis através 
da biblioteca. Equipadas com escadas me-
cânicas na diagonal, estas «rotundas» tam-
bém proporcionam luz e ventilação natural 
ao recinto. No coração do edifício, há uma 
grande rotunda com livros que transmite o 
ambiente de uma sala de leitura tradicional 
e que também se desdobra como corredor 
e forma um lugar, onde os visitantes se se-
param para outras áreas.

A cobertura também dispõe de uma rotun-
da muito especial: o espaço que alberga o 
«Shakespeare Memorial Room». Original-
mente instalado na primeira biblioteca cen-
tral de Birmingham em 1882, esta sala de 
leitura, de estilo vitoriano com painéis de 
madeira, voltou-se a montar neste novo 
edifício. ←

Um edifício sustentável

A biblioteca pública de Birmingham não se distin-
gue só pela sua arquitetura excecional. Devido à 
sua conceção sustentável nas áreas de design, 
materiais, energia e ecologia, também foi nomea-
da para a certificação «Excelente» da BREEAM.

Um aspeto importante a este respeito é o consu-
mo e a recuperação de água, em particular nas 
instalações sanitárias. Os produtos Geberit utili-
zados aqui, como os sistemas de instalação Duo-
fix com autoclismos de interior, com dupla des-
carga, contribuem significativamente para que 
este edifício cumpra com os exigentes requisitos 
da certificação "Excelente" da BREEAM.

↑ O interior da maior biblioteca da Europa

Biblioteca de Birmingham 
(Reino Unido)

Biblioteca de Birmingham (Reino Unido)

Proprietário: Câmara Municipal de Birmingham 
(Reino Unido)

Arquitetura: Mecanoo, Delft (Holanda)

Data de finalização: Abril de 2013

Instalador: Emcor, Birmingham (Reino Unido)

O know-how da Geberit:
Sistemas de drenagem Geberit PE

Sistemas de distribuição Geberit Mapress

Sistemas de instalação Duofix

Autoclismos de interior Sigma

Placas de descarga Bolero
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Este molde de injeção feito em aço 
para ferramentas utiliza-se para a 
fabricação da placa de comando de 
descarga Sigma01. Este molde não 
só personifica o grande know-how 
dos engenheiros do plástico, mas 
também reflete a perícia e o orgulho 
profissional dos fabricantes de 
ferramentas industriais. É devido às 
suas superfícies de aço, polidas à 
mão durante dias até brilharem, que 
os comandos feitos com este molde 
podem receber um acabamento 
absolutamente perfeito.

O acabamento 
Sigma
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