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Editorial

José Seabra, Diretor Geral

Caros leitores,

Permitam-me na 1ª edição da Revista 
Know-how endereçar-lhes uma sau- 
dação de gratidão a todos quantos se  
interessam pelo “Universo” Geberit.

Numa época de dificuldades, as palavras de Charles Darwin (1809 – 1882)  
“Não é a espécie mais  forte que sobrevive ... mas aquela que apresenta maior 
capacidade para mudar”, fazem todo o sentido.

A mudança em toda a sua transversalidade, nas empresas, nos produtos,  
na sociedade, constitui um dos factores do desenvolvimento. Queremos nesta 
edição divulgar algumas novidades Geberit, ilustrativas da nossa mudança 
consistente e permanente.

Nesta edição é dada voz a mais alguns profissionais que expressam a  
sua experiência, de forma simples, mas parafraseando Leonardo da Vinci  
“A simplicidade é o último grau da sofisticação”.

Uma boa leitura.

Saudações cordiais
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Laboratório da paisagem
O edifício inaugurado  em setembro de 
2012 localiza-se em Veiga de Creixomil, 
Guimarães.
A visibilidade que o edifício tem desde a au-
toestrada pressupôs o desenvolvimento 
de um conjunto de intervenções, para ga-
rantir que este fosse um elemento distinto 
no território. 
O gabinete de arquitetura Cannata & Fer-
nandes do Porto foi premiado com o 1º Lu-
gar no Concurso pela elaboração do proje-
to do Laboratório da Paisagem, em 
Guimarães, concedido pelo Júri do Con-
curso. 

Proprietário: 
Câmara Muncipal de Guimarães  
Construtor: 
COMBITUR – Construções Imobiliárias e 
Turísticas, S.A.
Arquitetura: 
Cannata & Fernandes, Porto
Projetista de águas e esgotos: 
GOP – RAQUEL FERNANDES

→  www.guimaraesturismo.com

2

Centro Logístico da Decathlon
A Decathlon que faz parte do grupo francês 
Oxylane, investiu cerca 30 milhões de eu-
ros em Setúbal e prevê criar 420 postos de 
trabalho diretos e 500 indiretos. Em 19 de 
dezembro  de 2012 foram inaugurados o 
centro logístico e a loja que abastece todas 
as lojas de Portugal continental e Ilhas.

Proprietário: 
Decathlon
Empreiteiro – DST
Projetista de águas e esgotos – GDITEL
Instalador – DTE.
Fiscalização – SOPSEC

Geberit Know-how aplicado: 
–   Sistema Geberit Pluvia com: 80 ralos de 

25l/s  e 6 ralos de 12l/s de capacidade.
–   1700 metros de tubagem em Geberit PE  

e sistema de fixação integrado.

→  www.decathlon.pt

3

Edifício Zon
A Zon Multimédia possui uma nova sede des-
de outubro de 2012. No novo edifício da Zon, 
situado na zona do Campo Grande em Lis-
boa, estão hoje a trabalhar 1400 pessoas, no 
terreno adjacente à estação de metro do 
Campo Grande, voltado para a 2ª Circular e 
para o Jardim do Campo Grande, em Lisboa.
Construída à luz de um modelo de raciona-
lização de consumo energético, respeitan-
do critérios de sustentabilidade ambiental, 
a Zon Multimédia ambiciona atingir uma 
poupança anual em rendas e custos asso-
ciados à utilização das instalações da or-
dem dos 15 a 20 %. 
A nova sede com oito pisos e cerca de 14 mil 
metros quadrados  está ainda dotada de no-
vas infraestruturas: uma cafetaria para os 
colaboradores, salas para formação interna 
e externa e um auditório para 120 pessoas.

Proprietário: 
Zon multimédia
Instalador – Landiclima, Lda. 
Projetista de águas e esgotos – Solgen – 
Serviços de Engenharia, Lda

Produtos Geberit instalados: 
Estruturas Geberit Kombifix para louças 
suspensas, placas Geberit de comando de 
descarga Sigma 10 e Sigma20 e sistema 
Pluvia 

→  www.zon.pt
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Geberit AquaClean

Pura higiene, 
na sua forma 
mais elegante
Geberit AquaClean Sela

A Geberit acaba de aumentar a sua gama 
bem reconhecida de sistemas de lavagem 
integrada com uma solução completa e  
totalmente redesenhada –  Geberit Aqua-
Clean Sela. Dispõe de tecnologia inova- 
dora, um elevado nível de conforto e linhas 
elegantes que se integram praticamente  
em todo o tipo de decorações de casa de 
banho.

À primeira vista, a Geberit AquaClean Sela 
parece uma sanita normal e moderna. Não 
há ligações visíveis de alimentação elétrica 
ou de água que indiquem estarmos perante 
uma sanita com um sistema de lavagem in-
tegrada. Com superfícies e linhas sofistica-
das, por um lado, utilização da cerâmica 
sanitária, por outro outro, o arquiteto Mat-
teo Thun, designer industrial, sediado em 
Milão, criou um moderno e sofisticado pro-
duto gerador de fortes emoções.

O painel de controlo, discretamente conce-
bido, com três botões do lado direito do 
tampo da sanita, torna-se apenas visível 
quando o tampo está levantado. As suas 
dimensões elegantes também não passam 

↑  A sanita Geberit AquaClean Sela pode ser aplicada com o módulo sanitário Geberit Monolith para sanitas suspensas, mas também pode ser montada 
diretamente numa estrutura à parede. Graças à sua elegância a nova sanita com sistema integrado de lavagem adapta-se praticamente em todas as 
decorações de casas de banho.

→

despercebidas a um olhar mais exigente. A 
Geberit AquaClean Sela possui um tampo, 
confortável com uma dimensão de 300 mm 
por 200 mm e uma excelente ergonomia.

Um jato de água suave para um máximo 
conforto
Ao criar esta sanita foi dada especial atenção 
ao  jato de água de forma a garantir uma lim-
peza fácil. A sanita de cerâmica, proporciona, 
ainda, um desempenho da descarga acima 
da média. Além disso, tanta a superfície cerâ-
mica como o tampo e assento são produzi-
dos em material sintético Duroplast de eleva-
da qualidade, anti-estático, repelente à água 
e sujidade. O tampo e o assento podem ser 
facilmente removidos, para fácil limpeza.

A funcionalidade de jato de água é a princi-
pal característica da AquaClean Geberit 
Sela. O novo sistema  incorpora um jato de 
água que emerge do bico de pulverização 
suave e arejado. Reduz ao mesmo tempo o 
consumo de energia, dando uma sensação 
de limpeza agradável. Com um tempo do 
jato de água, predefinido de 20 segundos e  
de jato de água com intensidade máxima, 
são urilizados apenas 0,5 litros de água 
quente para uma lavagem completa.

Tecnologia integrada na sanita cerâmica 
A intensidade do jato de água e a posição 
do braço do jato podem ser definidas direc-
tamente no painel de controlo ou com o co-
mando remoto. O comando remoto tem 

uma configuração ergonomica fácil de ma-
nejar e equipado apenas cinco botões, per-
mitindo a sua utilização de forma intuitiva. 
O painel de controlo colocado sobre o lado 
direito do tampo da sanita foi concebido de 
modo que o utilizador possa encontrá-lo e 
accioná-lo de forma fácil e intuitiva.

A unidade  eletrónica integrando um tanque 
e uma resistência para aquecimento da 
água, assim como as ligações de água e de 
eletricidade estão integrados numa cavida-
de da sanita. A  instalação e a manutenção 
são fáceis de executar, dado que pode-se 
aceder a todo sistema sem qualquer dificul-
dade.
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Geberit AquaClean

Ligações ocultas
Para a nova solução completa com sanita, a 
Geberit modificou toda a gama de estrutu-
ras para sanitas suspensas, inserindo as li-
gações adicionais para a distribuição de 
água potável e eletricidade. Como resulta-
do, todos os tubos e cabos são instalados 
de modo a ficarem ocultos na sanita com 
sistema integrado de lavagem.

Na verdade, ao desenvolver a Geberit 
AquaClean Sela, a Geberit investiu muito na 
importância de garantir uma fácil instala-
ção. Por exemplo, o técnico que realiza o 
trabalho de instalação elétrica tem agora 
uma tarefa mais facilitada. A sanita com 
sistema inegrado de lavagem possui uma 
ligação de encaixe fácil, que foi especial-
mente preparada na fábrica. O técnico que 
executa o trabalho de instalação elétrica só 
precisa de ligar um cabo eléctrico através 
do tubo e equipá-lo com a ficha apropriada.

Instalação 
simplificada

1 A partir de 2013, irá ser 
instalado em todas as 
estruturas Geberit para 
sanitas suspensas  
um tubo para a ligação 
elétrica.

2 Bichas reforçadas 
asseguram uma ligação 
segura de forneci- 
mento de água tanto 
para o autoclismo  
de interior como para  
o tanque do sistema 
integrado de lavagem.

3 Graças à embalagem 
bem concebida, com  
a ajuda de montagem 
integrada, a sanita 
cerâmica, de elevada 
qualidade,  AquaClean 
Geberit Sela pode  
ser fixada às ligações de 
parede preparadas, sem 
grande esforço físico.

4 Uma vez que o sistema 
integrado de lavagem 
tem que ser ligado à 
elétricidade e à água, 
este pode ser instalado 
no interior da sanita 
cerâmica.

5 O tampo e o assento da 
sanita são produzidos  
em Duroplast, podendo 
ser instalados e remo- 
vidos com um simples 
movimento manual.

1

2

3

4

5

Um lançamento bem  
planeado

O lançamento da Geberit AquaClean Sela 
está a ser acompanhado por uma série  
de atividades de marketing. Por exem-
plo, a nova sanita com o sistema de 
integrado de lavagem já pode ser vista 
em numerosas lojas e feiras para 
consumidores finais.  A partir de março, 
uma nova e forte campanha publicitá- 
ria, com a embaixatriz da marca Melanie 
Winiger (na foto) irá despertar uma 
atenção especial. Uma nova e completa 
presença na Internet, bem como em 
folhetos detalhados e documentos para 
os consumidores finais e instaladores 
garantem que todas as necessidades de 
informação estarão inteiramente 
satisfeitas.

A nova Geberit AquaClean Sela  
(referência 146.143.11.1) está disponível 
para entrega a partir de abril de 2013.

Combinações versáteis
A Geberit AquaClean Sela cumpre com to-
das as normas relevantes da UE, incluindo a 
EN 1717, relativa à poupanca de água potá-
vel. Para este fim, a sanita com sistema in-
tegrado de lavagem  tem um dispositivo 
antirretorno do tubo de água potável. Tor-
nando-se  desnecessária a instalação de 
qualquer dispositivo adicional que evite o 
refluxo da água.

A Geberit AquaClean Sela requer a prévia 
instalação das seguintes estruturas equi-
padas com autoclismo:
→  Todas as estruturas Geberit Kombifix, 

Duofix, GIS, ou Sanbloc para sanitas sus-
pensas, equipadas com tubos de ali-
mentação de água e eletricidade ocultos 
para os modelos fabricados a partir de 
2013.

→  Para as mesmas estruturas Geberit para 
sanitas suspensas fabricadas até e in-
clusivé em 2012, que podem ser equipa-
das com um tubo de alimentação de 
água instalado à vista para a AquaClean 
Geberit Sela.

→ Pode ainda ser instalados em módulos 
sanitários Geberit Monolith para sanitas 
suspensas

→ Estruturas Geberit Duofix e GIS para sa-
nitas suspensas e equipadas para o sis-
tema de extracção de odores Geberit 
DuoFresh

Este novo modelo poderá também ser aplica-
do com os painéis de design AquaClean. Com 
a ocultação dos tubos de abastecimento de 
água e eletricidade é garantida uma solução 
esteticamente agradável,  seja no caso de 
instalações novas ou de renovações. ←

Solução básica versus solução 
completa

As soluções Geberit AquaClean com tampos com 
sistema integrado de lavagem para sanitas foram 
também concebidos para apartamentos arrenda-
dos. Nestes casos os inquilinos podem estes 
equipamentos numa sanita existente, com o mínimo 
de esforço, e podem removê-los novamente, sem 
qualquer dificuldade, sempre que mudam de aparta-
mento. Por outro lado, as soluções completas  
com sanita com sistema integrado de lavagem são 
destinadas principalmente para instalação per- 
manente, em casas privadas. Além disso para além  
do sistema integrado de lavagem possuem funções 
adicionais, que incluem também a própria sanita.

→ Simboliza a pureza 
e frescura da água:  
as novas imagens da 
campanha Geberit 
AquaClean, com a 
embaixatriz da marca 
Melanie Winiger.

Mais informações em: 
→ www.geberit.pt

Este código QR permite-lhe 
aceder e ver o filme de 
instalação.
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Entrevista

João Nunes
Administrador da Macoreli & Cunha Gomes SA

Temos conhecimento de um hobby 
desportivo a que se dedica, sempre que  
a sua atividade profissional o permite.  
Está disposto a partilhar com os nossos 
leitores este hobby? 

Quando o profissionalismo des-
portivo já não pode ser o que era, 
noutros tempos, e se associa  
a uma idade de “jovem velho”, é 
muito importante que se invista 
na saúde, como fator essencial, 
para a nossa qualidade de vida.

É nesta perspetiva, que dos dois 
desportos mais aconselhados 
para a minha idade (natação e ou 
corrida), resolvi praticar, por 
razōes de facilidade de horário,  
e local para treino, a corrida.

Correr, sobretudo em montan- 
ha, num país como o nosso é  
de facto um prazer e um meio 
para manter a saúde.

Enquanto gestor tem-se “cruzado”  
com sistemas Geberit. Quer dar-nos a  
sua opinião sobre a Geberit? 

Geberit é sinónimo de qualidade, 
experiência e inovação. 

←  Showroom,  
em Lisboa

↑  Armazém, em Frielas 

Esta é uma das poucas empresas, 
que conseguiu que alguns dos 
nomes dos seus produtos sejam 
também utlizados, para definirem 
os próprios produtos concor- 
rentes. Quando se compra uma 
Gillete, ou um Kombifix, rara- 
mente nos lembramos, dos nomes 
dos produtos concorrentes.

A dominância da caraterística 
“qualidade”, está tão intrinseca-
mente ligada aos produtos 
Geberit, que provavelmente este 
será, em minha opinião, o grande 
património da marca a preser-
var e valorizar cada vez mais no 
futuro.

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

A construção civil em Portugal, 
nos próximos anos, é quase  
certo, que irá ser muito residual.

Alguns dos fatores, (muito resu-
midamente), que mais justi- 
ficam a minha afirmação são  
os seguintes:

–  Existe um excesso de 
habitaçōes em Portugal, que  
são sobretudo propriedade  
dos bancos. Os bancos, en-
quanto não “escoarem”, “estas”, 
“suas” casas, não apoiarão a 
construção de quaisquer outras, 
por razōes óbvias.

–  O desemprego em Portugal, 
sobretudo nos jovens, é de  
tal   forma “trágico”, que os ob- 
riga a abandonar o país. Como 
sabemos, quem necessita mais 
de novas habitaçōes e ou de  
as trocar são naturalmente os 
mais novos, por razōes de  
constituição de família e ou de 
crescimento da mesma. Se  
eles continuarem a abandonar  
o país ao ritmo dos últimos  
meses / anos, deixaremos de  
ter uma parte significativa  
da procura. 

–  Existindo uma norma na comu-
nidade europeia que “indica”,  
que a dívida dos países, não de-
verá ser superior a 60 % do seu 

PIB, e, sendo certo que, a dí- 
vida portuguesa é de cerca de 
120 % do PIB, facilmente con-
cluimos, sobre as dificuldades 
que nos próximos 20 anos, os 
governos em Portugal irão ter 
para cum-prirem esta regra, 
para reduzirem, nem que seja em 
apenas 3 % ao ano, este rácio.

Isto significará, uma enorme difi- 
culdade em se concretizarem 
medidas de politica económica, 
de apoio ao relançamento do 
setor. ← 
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A renovação completa da família Sigma10 
Geberit foi motivada pelo facto de acionar 
apenas um volume de descarga, tecnologia 
esta não satisfatória ao nível das exigên-
cias ambientais actuais. No entanto, para 
se adaptar a placa para uma função de in-
terrupção de descarga, teve de conceber-
-se uma placa com um maior diâmetro do 
botão e de proceder-se à renovação do seu 
design.

Inserção do dispositivo Geberit para 
bloco de desinfetante de sanita
Em  resultado das alterações a Sigma10 
Geberit tem agora um novo aspecto. Limi-
tada a um único botão de descarga sobres-
sai a elegância e a  inovação. A placa de co-
mando de descarga está disponível em aço 
inox, fácil de limpar, e em  material sintético, 
de  seis cores diferentes. O aro de fixação 
da placa pode ser aberto com um simples 
movimento manual, permitindo uma inser-
ção do bloco de desinfetante de sanita.

Mambo integrada na família Sigma10
Ao conceber a nova Sigma10 com interrup-
ção de descarga, a Geberit decidiu integrar 
todas as placas de comando com botões 
redondos na família Sigma10. Este critério 

aplica-se também à placa Mambo automá-
tica, que é usada principalmente em locais 
públicos e semipúblicos.

Não mudou muita coisa nesta placa de co-
mando de descarga, dado que já era difícil 
de superar em termos de funcionalidade. 
Só quando comparada com um modelo an-
tigo Mambo é que se torna claro quanto a 
nova Geberit Sigma10 automática e manual 
evoluiu em termos de elegância e classe.
A tecnologia comprovada da estrutura da 
placa, a qual é exclusivamente fabricada 
em aço inoxidável, manteve-se inalterada. 
Um sensor de  infravermelhos instalado 
atrás do botão de descarga controla auto-
maticamente a dupla descarga. Sem con-
tacto, sendo apenas acionada pelo simples 
movimento da sua mão na direção da placa 
de descarga. Dependendo dos requisitos, a 
descarga automática pode também ser ati-
vada como uma alternativa. Se necessário, 
o botão de accionamento pode também ser 
usado manualmente.

Descarga automática para casas 
particulares
A gama Geberit Sigma10 é rectangular, com 
um botão arrendondado  exclusivamente 

automático, sendo disponibilizado espe-
cialmente para áreas privadas. Os clientes 
também podem assim escolher entre o aço 
inoxidável e as seis cores diferentes dos 
modelos em material sintético.

Todas as placas Geberit de comando de 
descarga Sigma10 automáticas estão equi-
padas com tecnologia de economia de 
água, isto é com dupla descarga. Consoan-
te as circunstâncias e exigências dos clien-
tes, o sistema automático possui modelos 
que podem ser ligados através da eletrici-
dade ou de duas pilhas de 1,5 volts.

Geberit Sigma10 também para sistemas 
de descarga de urinóis
Foi também acrescentado um modelo em 
aço inoxidável às placas disponíveis para 
sistemas de descarga de urinóis, de ver-
são manual e automática. Com este au-
mento da gama Sigma10, a Geberit criou 
uma gama universal, com linhas uniformes 
e materiais coordenados para descarga 
de sanitas e urinóis.  ←

Reduzido ao  
máximo
Nova versão das placas Geberit  
de comando Sigma10 

Produtos & Soluções

↑  A nova Sigma10: placa de comando de descarga 
automática para particulares.

Embora as novas placas Geberit 
de comando Sigma10 tenham 
um aspecto exterior simples, o 
seu único botão circular de  
descarga esconde um mundo  
de inovação e criatividade:  
Podem ser accionadas manual, 
ou automaticamente, descar- 
ga com interrupção ou dupla des-
carga, alimentação elétrica ou  
a pilhas – a versatilidade destas 
placas não deixa nada a desejar.

↑  Agora também disponível em aço inoxidável: a placa Geberit Sigma10 
para sistemas de descarga de urinóis.

↑  O modelo da placa Geberit Mambo faz agora parte da 
gama Sigma10: a placa de locais públicos. Com descarga 
automática eletrónica e manual.

←  simplicidade 
cativante: a Geberit 
renovou a placa 
Sigma10 com 
interrupção de 
descarga. Foi 
colocado por trás  
da placa um 
dispositivo para 
inserção de  
blocos de higiene.
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Elegância  
flutuante
Nova versão da placa Geberit de comando  
de descarga Sigma50

Dimensões harmoniosas, materiais 
de elevada qualidade e fabrico de 
primeira classe, até ao mais ínfimo 
pormenor, garantem que a nova 
placa Geberit de comando de des-
carga Sigma50 se destaca na  
multidão.
O Designer industrial Christoph Behling conseguiu ha-
bilmente rever e atualizar esta clássica placa Geberit 
de comando de descarga Sigma50. Embora as dimen-
sões externas e tamanhos de botão permaneçam inal-
terados, a nova placa coloca mais ênfase no vidro, 
como material do revestimento, dando-lhe uma apa-
rência ainda mais leve do que na versão anterior. O de-
signer retirou deliberadamente o remate de metal, dan-
do uma nova aparência à placa de vidro, como se 
estivesse a flutuar na frente da parede.

Através dos detalhes, os materiais são perfeitamen-
te fabricados, tal como se de artesanato se tratasse. 
Por exemplo, os cantos do vidro temperado de eleva-
da qualidade já não são angulares, mas sim cuidado-
samente boleados. Os dois botões para a dupla des-
carga são ligeiramente curvilíneos, dando-lhes um 
aspecto moderno e contemporâneo. A superfície, 
em zinco fundido, em cromado escovado, dos bo-
tões para acionamento da descarga, com arestas 
polidas e brilhantes demonstram também um  gran-
de cuidado com que os materiais são fabricados.

O Designer sublinhou ainda o efeito de flutuação atra-
vés da redução da espessura da placa, para um mínimo 
absoluto. Quando aplicada, a nova Geberit Sigma50, 
com apenas 13,5 milímetros sobressai na parede. Está 
disponível nas cores branca, preta e em vidro menta, 
branco acetinado e espelhado, assim como em aço 
inoxidável. ←

Produtos & Soluções

Funcionamento com 
elevada fiabilidade 
Novo sistema de descarga de urinóis Geberit Basic

Há centenas de milhares de sistemas de 
descarga de urinóis Geberit a serem 
utilizados em todo o mundo. A Geberit já 
actualizou completamente o sistema de 
descarga de urinóis, que foi introduzido 
em 1998. Os sistemas de descarga de 
urinóis automáticos já existentes podem 
também ser equipados com a nova  
unidade de controlo.

Os sistemas de descarga de urinóis Geberit para locais 
públicos e semipúblicos são fabricados para garantir 
um funcionamento fiável durante longos anos, mesmo 
em instalações sanitárias muito frequentadas. Para 
além deste funcionamento com elevada fiabilidade, a 
Geberit garante uma disponibilidade das peças de 
substituição adequadas durante um período de 25 
anos.

A fim de assegurar que estas peças de substituição 
irão também estar  disponíveis no futuro sem restri-
ções e para que os actuais sistemas de descarga de 
urinóis Geberit tenham a mais recente tecnologia, a 
Geberit reformulou o sistema de descarga de urinóis 
Geberit Basic. As medidas de segurança recém-inte-
gradas previnem o funcionamento incorrecto da unida-
de de controlo e da válvula de solenóide. Além disto, o 
funcionamento fiável foi consideravelmente melhora-
do através do sistema de filtro de duas fases na válvula. 
Como resultado, estão virtualmente excluídas anoma-
lias na válvula solenóide, devido a impurezas presentes 
na água. A descarga pode ser acionada pneumatica-
mente, por meio de uma placa de acionamento simples 
manual, ou automaticamente, através de um sensor de 
infravermelhos. A versão eletrónica pode ser alimenta-
da a eletricidade ou através de duas pilhas de 1,5 volts.

A placa Geberit do sistema de descarga de urinóis, au-
tomática ou pneumática, possui uma dimensão de 16 
centímetros por 16 centímetros e está disponível nos 
diversos modelos em branco, cromado brilhante e cro-
mado mate.

Soluções para reequipamento ou substituição
Desde a sua introdução em 1998, que os sistemas de 
descarga de urinóis Geberit foram instalados em locais 

↑  Materiais de elevada qualidade, fabrico perfeito e dimensões harmoniosas: dependendo do ângulo de visão,  
a placa Geberit de comando de descarga Sigma50 parece flutuar em frente à parede.

públicos e semipúblicos em todo o mundo, nos últimos 
15 anos. Com exceção das regiões com má qualidade 
da água potável, os sistemas de descarga de urinóis 
Geberit funcionam geralmente sem problemas. Contu-
do, as anomalias podem ocorrer quando é utilizada 
água extremamente suja, podendo danificar-se a vál-
vula solenóide, tornando-se por isso necessária a sua 
substituição.

Para estes casos, a Geberit disponibiliza também uma 
nova unidade de controlo de descarga como solução 
de reequipamento. Encaixa-se perfeitamente na aber-
tura de serviço existente, podendo ser facilmente co-
netada às ligações existentes. ←

↑  Para satisfazer os requisitos 
mais exigentes: o novo sistema 
de descarga de urinóis Geberit 
Basic. Pode também ser 
instalado em sistemas já 
existentes como solução de 
reequipamento ou substituição.

Produtos & Soluções
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Para estaleiros de 
obras e oficinas
Nova versão das máquinas de soldadura Geberit

Aplicar os tubos de drenagem de águas residuais é um trabalho duro.  
Por isso, quando se necessita de realizar este trabalho são sempre  
apreciadas as ferramentas fiáveis e bem concebidas. Por este motivo,  
a Geberit reformulou e melhorou a gama das suas máquinas de soldar  
tubos em polietileno.

Os tubos para drenagem em Geberit PE e 
os em versão acusticamente otimizados 
Geberit Silent-db20 – são aplicados em 
todo o mundo. Isto deve-se sobretudo ao 
facto de que as secções de tubos individu-
ais podem ser soldadas com facilidade e a 
um baixo custo. A soldadura é efectuada 
por intermédio de um prato, em forma de 
disco, aquecido eletricamente, derretendo 
as duas superifícies do tubo, e ao mesmo 
tempo aplainando-as. Logo que as extremi-
dades dos tubos estejam suficientemente 
quentes, são conjuntamente empurradas. 
É assim criada, durante o arrefecimento, 
uma ligação estanque, resistente ao im-
pacto, à prova de fugas e extremamente 
durável.

Uma grande vantagem desta tecnologia de 
ligação é que podem ser pré-fabricadas em 

oficina secções inteiras de tubos. Isto não 
só economiza muito tempo no estaleiro de 
obras, como também facilita, quando ne-
cessário, a produção rentável em lotes.

Concebido para décadas de utilização
Para permitir aos canalizadores trabalha-
rem rapidamente tanto na oficina como no 
estaleiro de obras, com a garantia de que 
todas as juntas de soldadura apresentam 
sempre uma elevada qualidade, a Geberit 
tem vindo a desenvolver na sua gama de 
produtos, máquinas de soldadura pratica-
mente indestrutíveis. Estas máquinas es-
tão equipadas com uma plaina para o alisa-
mento das extremidades do tubo e um 
disco de soldadura. Os dispositivos de ten-
são robustos e fiáveis corrigem as secções 
de tubo a ser soldado corretamente. As ro-
bustas caixas de madeira garantem um ar-

←  A máquina de soldar 
Universal Geberit foi 
concebida para uso na 
oficina. É adequada 
para diâmetros de tubo 
de  polietileno  
de 40 mm a 315 mm.

mazenamento seguro e, se necessário, o 
transporte fácil para o estaleiro de obras.

Menos peso, substituição rápida de 
ferramentas
A Geberit atualizou quase completamente 
estas máquinas, sem comprometer a sua 
robustez. Durante este processo, a Geberit 
até conseguiu reduzir algum peso dos equi-
pamentos. No entanto, foi dada especial 
atenção ao funcionamento da máquina e à 
mudança de um tubo de uma dimensão 
para outra.

As diferentes dimensões de tubos  consti-
tuem um problema, quando trata de siste-
mas de drenagem de águas residuais. Por 
exemplo, o tubo de esgoto que drena do 
lavatório é menor do que o que drena de 
uma casa de banho. Ambos drenam para 
um ramal que poderá ter um diâmetro ainda 
maior. Para realizar esta tubagem de drena-
gem de águas residuais, os suportes de fi-
xação que mantêm as secções de tubos 
individuais, de forma segura na posição 
correcta, durante a soldadura, tinham ante-
riormente de ser substituidos em função 
dos diâmetros dos tubos, o que tornava o 
processo relativamente demorado.

A Geberit desenvolveu um novo conjunto 
de suportes de fixação  para a soldadura de 
tubos de polietileno, com dimensões de 
50 mm a 110 mm. Este conjunto é composto 
por dois dispositivos com um diâmetro in-
terno de 110 mm, bem como um conjunto 
de colares metálicos leves, que podem ser 
ligadas nalgumas etapas simples. Devido a 
estes colares, o diâmetro interior dos su-
portes de fixação pode ser alterado rapida-
mente para 90 mm, 75 mm, 63 mm, 56 mm 
ou 50 mm. Em suma: o novo conjunto de 
suportes de fixação substitui seis pares de 
colares. Isto não só resulta numa redução 
de custos, como também numa redução de 
peso de mais de 20 kg. ←

↑  Graças à diminuição de peso, economia de espaço, 
inserções metálicas leves, é apenas necessário um suporte 
de fixação para todas as dimensões de tubos entre 50 mm e 
110 mm.

↑  A máquina de soldar Média Geberit é mais pequena, 
usada para diâmetros de tubo de 40 mm a 160 mm, 
podendo ser facilmente transportada para os estaleiros 
de obras.
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Tranquilidade e silêncio  
sob a cobertura
A redução de ruído para o sistema sifónico de drenagem  
de coberturas Geberit Pluvia 

Ruídos elevados e gorgole-
gantes nos tubos de dre- 
nagem podem certamente 
enervar, principalmente 
quando as áreas de traba-
lho ou similares estão lo- 
calizados sob a cobertura. 
A Geberit concebeu uma 
solução no mercado para 
minimizar esta situação.

Devido ao seu sistema sifónico de drena-
gem de cobertura Geberit Pluvia, já muito 
experimentado e testado, pode  rapida-
mente drenar-se e com segurança quanti-
dades elevadas de água de coberturas pla-
nas. Ao fazê-lo, requer significativamente 
menos tubos de queda e com menores diâ-
metros do que um sistema convencional de 
drenagem de coberturas.

A turbulência do ar gera ruídos
No entanto, se a quantidade de precipita-
ção é muito baixa para manter a pressão 
negativa constante no sistema de drena-
gem, uma mistura de ar e de água forma-se 
na secção de tubo. Com a turbulência a au-
mentar rapidamente, o ar comprime-se, 
podendo causar vibrações e, por conse-
guinte, levar a um aumento dos níveis de 
ruído. Este ruído pode atingir níveis consi-
deráveis, e ser particularmente irritante, se 
a área, sob a cobertura estiver também a 
ser utilizada.

Atacar o problema na sua origem
Para reduzir este ruído, a Geberit desenvol-
veu um componente de redução de ruído 

que pode ser instalado nos novos e nos ac-
tuais ralos Pluvia. Este dispositivo é com-
posto por um disco, com um tubo integra-
do, e um anel de filtro que impede a entrada 
de resíduos no sistema. Este novo disposi-
tivo reduz directamente o problema do ruí-
do na fonte, onde ocorrem os maiores ní-
veis de ruído, reduzindo-os de uma forma 
considerável.

Com este dispositivo de redução de ruído, a 
Geberit concebeu um produto totalmente 
novo e único para o sistema  sifónico de dre-
nagem de cobertura Geberit Pluvia, assegu-
rando tranquilidade e silêncio sob a cober-
tura. Este novo componente pronto a 
instalar e de baixo custo pode também ser 
facilmente adaptado a um sistema existente 
de drenagem de cobertura Geberit Pluvia. ←

↑  Uma seção transversal de um ramal do sistema de drenagem de cobertura Geberit Pluvia sem (1) e 
com (3) uma redução de ruído. O dispositivo de inserção (2) pode também ser instalado posteriormente 
em sistemas de drenagem de coberturas existentes.

1

2

3

Design  
urbano

É um lindo dia de outono para os padrões 
britânicos. Duas peças de design da Geberit 
destacam-se no meio do movimentado cen-
tro da cidade de Londres: os módulos sani-
tários Monolith para lavatórios e sanitas. 
Estes são cuidadosamente monitorizados 
por várias câmeras de video. As reações es-
pontâneas de transeuntes relativamente 
aos produtos sanitários colocados neste 
cenário incomum foram todas registadas.

O dia de filmagens em Londres, com os dois 
módulos sanitários Geberit Monolith, nos 
papéis principais, ocorreu há alguns meses, 
e as gravações foram já condensadas em 
filmes divertidos. Estes filmes serão exibi-
dos este ano em várias feiras e exposições, 
bem como na Internet e noutros canais. 
Sem entrar muito em detalhes, uma coisa 
pode certamente ser confirmada: As linhas, 
materiais e fabrico dos módulos sanitários 
Geberit Monolith obtiveram um impacto po-
sitivo  junto dos londrinos, que dispõem  
agora de um vasto leque de escolha, numa 
zona residencial da cidade, muita degrada-
da em termos de arquitetura e design.  ←

↑  Encenação do Monolith Geberit – os módulos sanitários geraram cenas divertidas na azáfama do centro da cidade de Londres.

Campanhas



2120 Revista para Clientes março 2013

Produtos & Soluções

Software de planeamento 
para empresários do ramo 
sanitário
Geberit ProPlanner 2013

Os cálculos competitivos e fiáveis são um 
requisito importante para um bom planea-
mento. Neste sentido, com o seu software 
de planeamento o Proplanner 2013, a 
Geberit disponibiliza uma ferramenta 
sofisticada para os empresários do ramo 
sanitário.

A elaboração de estimativas de custos, especificações 
de serviço e cotações são um fator de tempo e de cus-
tos não pode ser subestimado. A situação de concor-
rência obriga a que todas as empresas elaborem os 
seus planos de forma rápida e simples, mas com os 
mais elevados níveis de precisão e fiabilidade. O  Geberit 
Proplanner 2013 é personalizado por forma a atender 
às necessidades de engenheiros projectistas de águas 
e esgotos, canalizadores, bem como os Técnicos de 
Projeto da Geberit que se ocupam com o planeamento e 
cálculo de projetos de média e grande dimensão. Este 
pacote de software completamente revisto inclui a 
gama completa da tecnologia sanitária – desde siste-
mas de distribuição de água potável, sistemas de dre-
nagem de águas residuais, sistemas de instalação e até 
a sistemas de drenagem sifonado de coberturas. O 
software de planeamento, o respectivo cálculo e apoio 
técnico é disponibilizado gratuitamente pelos Técni-
cos da Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.

Sempre atualizado
Com alguns cliques do rato cria-se no formato preten-
dido um projeto totalmente dimensionado e calculado 
ou uma simples especificação de serviço. Estão ime-
diatamente disponíveis, após inserção de todos os da-
dos dos projeto as perspetivas esquemáticas, de plan-
ta, de frente, em 3D de sistemas de instalação (incluindo 
planos de instalação), bem como listas hidráulicas, 
custos de material e respetivo cálculo. Estão também 
disponíveis várias interfaces a programas de cálculo 
para processamento dos resultados de planeamento. 
O Geberit Proplanner fornece automaticamente todos 
os detalhes de visualização de forma otimizada. As atu-
alizações regulares garantem que o software funciona 
com as mais recentes normas e regulamentos dos res-
petivos países. ←

O Geberit Proplanner 2013 inclui os módulos  
seguintes, embora estejam disponíveis apenas  
2 módulos para o mercado português (Geberit  
Pluvia e sistemas de instalação GIS e Duofix, 3D): 

→   Planeamento esquemático

 Pleamento detalhado graficamente de sistema de distribuição de água 
potável e de sistema de drenagem de águas residuais

 Inclui todos os sistemas de tubagens da Geberit

 Permite integrar no planeamento esquemático as normas específicas  
e integradas de cada País. 

→ Sistemas de instalação

 Planeamento rápido, simples e eficiente de paredes sanitárias  
para a construção ligeira

 Inclui a gama do sistema Geberit Duofix e de produtos Geberit GIS

 Permite o planeamento utilizando uma opção de acesso rápido 

→ Planeamento detalhado 3D

 Planeamento abrangente e detalhado dos aparelhos sanitários

 Inclui o planeamento de distribuição de água potável, sistemas de 
drenagem de águas residuais.

 Permite o planeamento em planta, visualização frontal e 3D,  
bem como o planeamento direto em projectos de CAD. 

→ Sistema sifónico de drenagem de coberturas

 Hidraulicamente otimizados, planeamento económico de sistemas de 
drenagem sifonada de coberturas

 Inclui as gamas de produtos Geberit PE e sistema Geberit Pluvia

 Integra as normas específicas de cada país e os regulamentos da 
Geberit. 

→ Pré-fabricação de sistemas de drenagem de águas residuais

 Planeamento correto de sistemas de drenagem com acessórios e 
detalhes

 Inclui a gama de produtos Geberit PE, Geberit Silent-db20 e Geberit 
Silent-PP

 Baseado nas normas suíças de sistemas de drenagem de águas 
residuais

 Especialmente adequado para o desenho e conceção em pré-fabricação 

Todos os módulos permitem uma listagem automática de material, 
cotação, listas de corte e BOM, bem como desenhos específicos e planos 
de instalação.

Para obter informações sobre este o software, contacte a  
Geberit Tecnologia Sanitária, S.A. ou:
→ www.geberit.pt 

↑  O novo software Geberit Proplanner 2013 não só retira muito trabalho aos engenheiros projectistas de águas e esgotos, arquitectos como até aos instaladores, 
oferecendo também um elevado nível de planeamento e com fiabilidade.

←  Com o planeamento através  
do software Geberit Proplanner,  
a pré-fabricação é facilmente 
calculada para paredes técnicas  
e  ligeiras.
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Uma cobertura 
como uma duna 
do deserto
Universidade de Zayed, em Abu Dhabi

Projeto de referência

Com sede em Hamburgo, o arquiteto 
Hadi Teherani projetou e construiu 
uma série de edifícios marcantes, em 
locais significativos. Um dos exem-
plos mais recentes é o novo campus 
na Universidade de Zayed, localizado 
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes 
Unidos.

projetos de engenharia e elementos tradicionais lo-
cais. Com as suas enormes dimensões, a cobertura 
esculpida cria a impressão de que está a testar os li-
mites, do que é estaticamente viável. A estrutura da 
cobertura abrange uma grande biblioteca, diversos 
refeitórios que comportam um total de 2.600 pesso-
as sentadas, um centro de conferências, bem como 
os escritórios da administração da universidade. 
Quando se projetou o desenho da cobertura, não era 
uma intenção de  obter-se  forma aleatória gerada 
por computador. Em vez disto, os arquitetos visavam 
capturar a imagem de areia do deserto flutuando ao 
vento e evocando também um  véu ondolante.

“Os maiores desafios técnicos foram o clima, as gran-
des dimensões da construção e da velocidade com 
que tinha de progredir”, explica Hadi Teherani. “Não foi 
fácil trabalhar com 7.500 trabalhadores da construção 
civil, 320 encarregados de obras e temperaturas de 50 
graus Celsius, sem haver erros. Mas o resultado final - 
um oásis de sombra no centro de estudos – compen-
sou todos os nossos esforços. Isto foi o que nos moti-
vou a todos.”

Um conceito global orientado para a sustentabilidade
Foi dada muita importância à sustentabilidade, durante 
o planeamento da Universidade de Zayed. “A forma do 
edifício, a ventilação e a iluminação, os elementos de 
sombra na frente das fachadas e o efeito de sombra da 
cobertura que se estende por toda a unidade – todos 
exprimem esta focalização”, explica o arquiteto. “O pai-
sagismo com as suas áreas de água e vegetação tam-
bém foi integrado neste conceito. A energia solar pode 
ser utilizada de forma centralizada ou descentralizada, 
em qualquer altura.”

Cerca de 6000 alunos estudam no campus, que ocupa 
uma área de 80 hectares. ←

Universidade de Zayed, Abu Dhabi  
(Emirados Árabes Unidos)

Proprietário do edifício: Mubadala, de Abu Dhabi  
(Emirados Árabes Unidos)
Arquiteto: Bothe, Richter, Arquitetos Teherani BRT, Hamburgo (DE)
Conclusão: 8/2011
Prémios: Prémio Dubai Cityscape 2012, categoria “Choice Award Indústria”
Canalizador: Al Habtoor Specon LLC, Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Know-how da Geberit
Estruturas Geberit Duofix com autoclismo de interior
Placas Geberit de comando de descarga 
Torneiras automáticas de lavatório Geberit, tipo 185

↑  Um telhado escultura cobre todo o campus da universidade. A forma é evocativa de uma duna de areia ou um véu.

Torneiras automáticas de lavatório Geberit

Durante a construção da Universidade de Zayed, foi dada uma especial 
atenção à selecção de produtos com um bom design, qualidade, durabili-
dade e sustentabilidade. Como resultado, as casas de banho foram 
equipadas com torneiras eletrónicas de lavatório Geberit. “Num edifício 
tão prestigiado e moderno, parte-se do principio que  as torneiras de 
lavatório são esteticamente atraentes, com capacidade de utilização 
frequente e rápida para um uso diário de 6.000 alunos”, explica Dylan 
Aston, gerente de projetos da empresa de canalização Habtoor Leighton 
Specon. “Para além disto, as torneiras também deviam poupar água e 
energia. As torneiras automáticas Geberit, com regulação de temperatura 
e alimentação elétrica possuem facilmente todos estes requisitos.”

O campus da Universidade de Zayed, em Abu Dhabi, 
que foi concluída no outono de 2011, possui os mais 
elevados padrões, em todos os aspectos. Este edifício 
foi projetado pelo original arquiteto e designer Hadi 
Teherani, com sede em Hamburgo. O trabalho deste ar-
tista arquiteto de Teerão é caracterizado pela sua abor-
dagem holística. Por criar habitats holísticos e abran-
gentes, trabalhando também como  designer de 
interiores. Em todos os seus projetos, Teherani não se 
concentrou exclusivamente na arquitetura, mas tam-
bém na criação de um espaço harmoniosamente con-
cebido até ao último detalhe, com uma atmosfera coe-
rente que pode ser vivida, com todos os sentidos.

Construir com 50 graus Celsius
Para a Universidade de Zayed, Hadi Teherani e a sua 
equipa, na Arquitetos BRT, criaram uma estrutura de 
grande escala, combinando arquitetura futurista, ↑  As formas de contorno são também visíveis no interior da universidade.

↑  Torneira automática de lavatório 
Geberit.
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Joaquim  
Marques  
dos Santos
Diretor Produção Mecânica na Clear –  
Instalações Electromecânicas, SA

↑  Joaquim Marques dos Santos (Engº)

Clear – actividade 
nacional e interna-
cional.

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

Sim. Apesar de não ocupar o meu  
tempo livre tanto como deseja-
ria, tenho nos “Passeios Pedes-
tres” / “Senderismo” o meu  
hobby favorito. 
Obviamente, a região envolvente 
à minha área de residência,  
Santo Tirso, é a mais explorada 
e de que destaco o percurso 
“Abraço”, com 12 Km de exten-
são, cerca de 6 horas de duração 
e com grau de dificuldade mé-
dio / alto.
Em férias, habitualmente em  
Calpe – Espanha, realço o per-
curso “Peñon Ifach” pela sua 
beleza imperdível obtida no final 
da ascensão.

Muito em breve, irei participar no 
Caminho Português a Santiago de 
Compostela, a partir de S. Pedro 
de Rates, numa extensão de cer-
ca de 200 km e duração aproxi-
mada de 7 dias. 

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

Efectivamente são inúmeras  
as soluções com que me tenho  
“cruzado” ao longo da minha  
carreira. Apenas três palavras 
para expressar o significado  
dos sistemas Geberit: Inovação, 
Qualidade e Sustentabilidade.

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

Face à redução dos investimen-
tos públicos e privados no setor 
da construção, acrescida de uma 
longa lista de projetos adiados, 
a CLEAR vê-se forçada a reajus-
tar a sua atividade, entrando em 
novas áreas de negócio, de que 
destaco as que em Angola nos 

←  Hospital da CUF – Porto

↓  Quinta do Lorde – Madeira

Entrevista

↑  Edificio Largo do Ambiente – Luanda (Angola)

propomos abordar: infra-estru-
turas de abastecimento de água 
e águas residuais, eletricidade  
e telecomunicações; instalações 
e montagem industriais; manu-
tenção industrial.
Por outro lado, em 2013, iniciare-
mos a atividade em Moçambique, 
juntando-se, assim às internacio-
nalizações em Angola e em  
S. Tomé e Príncipe.

Quer indicar-nos alguns projetos  
de referência de que a Clear, SA foi 
responsável?

Junto algumas fotos de pro-
jectos emblemáticos que incor-
poram soluções Geberit.  ←
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Luís Filipe Chaves  
Martins da Cruz
Gerente da Luís Filipe Chaves  
Martins da Cruz

Antes de mais, gostaríamos que nos 
falasse um pouco de si, quer a nível 
pessoal, quer a nível profissional?

Tenho praticamente 59 anos de 
idade, sou casado, tenho dois 
filhos, o Hugo que também é 
engenheiro civil, licenciado pela 
FEUP, e a Rita, recém licencia-
da em arquitectura, na FAUP, e 
atualmente exercemos as nos-
sas profissões, em conjunto, no 
nosso escritório.  A nossa família 
é muito unida e adoramos viajar, 
procurando conhecer a história, 
e os hábitos e as belezas naturais 
doutros povos. Profissionalmen-
te, desde a minha licenciatura 
na FEUP em 1976, quase sempre 
exerci a profissão no regime de 
profissional liberal. Recordo em 
particular duas comissões de 
serviço que muito enriqueceram 
o meu percurso e que foram a 
passagem pela Cinclus do Grupo 
Sonae onde, durante sete anos, 
fui coordenador e diretor de 
projeto de alguns centros comer-
ciais e a outra, que me ocupou 
um pouco mais de quatro anos, a 
ampliação da unidade industrial 
do então Grupo Probos. É curio-
so referir que, ao longo de quase 
trinta e sete anos de carreira, 
estive quase sempre ligado à 
indústria, que é uma área apaixo-
nante e muito variada.

Sabemos que estamos na 3ª fase de obra 
(Indasa). Seria possível fazer-nos um 
resumo desde quando existe uma ligação 
entre si e o seu cliente, contando com a 
parceria da Geberit?

Iniciei a minha colaboração com 
a INDASA em 1996, graças à par-

ceria que ainda hoje mantenho 
com o Arquitecto Nuno Pacheco, 
com quem partilho uma longa 
amizade e bem sucedida cami-
nhada profissional. Na primeira 
ampliação que a INDASA promo-
veu sob a nossa égide, a drena-
gem das coberturas de todas as 
naves industriais, foi realizada 
através do sistema Pluvia da 
Geberit.

Irão iniciar dentro em breve a 4ª fase  
de construção. Qual a opinião do  
seu cliente relativamente ao sucesso  
da instalação dos produtos Geberit  
nas suas instalações? 

A INDASA deposita toda a con-
fiança nos seus técnicos e nas 
opções que tomam. O grau de 
satisfação é elevado, na medida 
em que os produtos e sistemas 
implementados sempre funcio-
naram sem qualquer problema. 

Relativamente aos intervenientes nesta  
3ª fase de construção, gostaríamos  
de ter da sua parte uma opinião sobre o 
instalador da área de hidráulica?

A obra atualmente em curso na 
INDASA tem sido exemplar em 
todos os aspectos. A equipa que 
gere o projecto inclui a INDASA, 
a direção de fiscalização que 
também está a meu cargo, o em-
preiteiro geral Lúcios e a Oligás 
como subempreiteiro de todas 
as redes hidráulicas. É a primeira 
vez que trabalhamos com estes 
empreiteiros e estamos muito 
satisfeitos com o seu desempe-
nho profissional e as relações 
humanas.  

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

A Geberit é um excelente par-
ceiro de projeto. O apoio técnico 
que proporciona é inestimável na 
medida em que os seus técnicos 
estão sempre disponíveis para 
colaborar e responder pron-
tamente. Os produtos e equi-
pamentos que fabrica são de 
elevada qualidade e fiabilidade, 
garantindo reduzida e fácil ma-
nutenção ao longo do seu tempo 
de vida útil. Para além do sistema 
Pluvia, projetei diversas redes de 
abastecimento de água executa-

↑  Indasa, na fase de construção ↑  Luís Cruz (Engº) .

↑  Indasa – tubos e acessórios Geberit PE e 
sistema de drenagem de cobertura Geberit 
Pluvia.

↑  Indasa – Instalação de sistema Geberit 
Mepla.

↑  Indasa – Fachada principal, aspecto final.

das com tubagem Mepla, redes 
de esgotos em PEAD/Silent-
-db20 e outros materiais Geberit, 
nomeadamente estruturas de 
louças suspensas  (Kombifix/
Duofix).

Quais foram para si os projetos mais 
relevantes que executou até à data com 
produtos Geberit que seria importante 
para si mencionar?

O primeiro, com início em janeiro 
de 1998 tratou da ampliação do 
Grupo Probos, tendo sido cons-
truídas várias naves industriais, 
cujas coberturas foram integral-
mente resolvidas com drenagem 
através do sistema Pluvia. Refiro 
também as ampliações indus-

triais da Epoli, dos empreendi-
mentos Boaviagem e da unidade 
de biotecnologia Converde, em 
vias de conclusão no parque 
tecnológico de Cantanhede. 
Depois incluo obviamente todas 
as ampliações da INDASA, com 
relevância especial para a am-
pliação atual, pela sua dimensão 
e complexidade.

Para além do atrás referido, acha  
pertinente referir algo mais? 

Agradecer a colaboração que 
sempre tive da Geberit, desejar 
que se prolongue por muitos 
anos, na execução de muitos e 
bons projetos.  ←

Entrevista

Projetista de hidráulica:  
Luís Filipe Chaves Martins  
da Cruz

Arquitetura:  
NGP Arquitectura – Nuno Guilherme  
Pacheco – Lda. 

Instalador de hidráulica:  
Oligás – Instalações Elétricas e  
Gás – Unipessoal LDA. 

Empreiteiro Geral:  
LUCIOS 

Dono de obra:  
http://www.indasa.pt/ 

Distribuidor Geberit: 
Torneiras OFA, Lda

Produtos instalados Geberit: 
 Sistema Geberit Mepla e Sistema  
Geberit Pluvia

Técnicos Geberit envolvidos nas  
diversas fases de obra: 
Rui Costa 
João Simões 
José Rocha



Autoclismos de interior Geberit

O funcionamento fiável dos autoclismos de 
interior da Geberit é reconhecido em todo o 
mundo. A sua instalação no interior de qual-
quer tipo de parede é totalmente segura. 
O accionamento da descarga é eficaz, com 
economia de água e com design inovador. A 
casa de banho é mais bonita e tem mais valor.

→  www.geberit.pt

 ← Sem costuras, sendo 
produzido a partir 
de uma única peça: o 
autoclismo de interior 
Geberit. 

Intemporal, design 
reduzido em frente à 
parede.  →

Autoclis-
mo na  
parede.
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