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Editorial

David Mayolas, Diretor-Geral

Caro Cliente e Parceiro, 
 
Provavelmente têm-se vindo a aperce-
ber da mesma coisa que nós, ou seja, 
que o duche se tornou um equipamento 
fundamental na casa de banho. Isto veri-
fica-se nos apartamentos e nas casas 
unifamiliares, bem como nos hotéis.
 
As razões para isto podem ser rapidamente resumidas: Hoje em dia, as pessoas 
fazem diariamente a sua higiene corporal. Isto pode ser feito mais rapidamente 
no duche do que na banheira, utilizando-se também muito menos água. Se o 
desporto fizer também parte da rotina diária, então as pessoas irão ainda tomar 
banho, mais vezes, ao dia.

Como resultado, cada vez mais, estão a ser instalados duches. Quando existe 
pouco espaço para uma banheira, instala-se muitas vezes um duche. Os dias  
da banheira multiusos – que funciona como uma base de duche impraticável, 
com a cortina, antes de ser «transformada» num minúsculo spa, para relaxar 
com um banho de ervas, no fim-de-semana – isto faz já parte do passado.

É bem possível que a banheira, um dia, possa vir a recuperar deste declínio na 
sua popularidade. No entanto, o que certamente permanecerá é uma nova 
apreciação para os duches. Afinal de contas, quem se habituou a um destes 
duches de pavimento, práticos, confortáveis e elegantes deixará querer ter  
que subir, a fim de se refrescar, para uma banheira, logo pela manhã.

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

Cordiais cumprimentos
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Projetos em Portugal com know-how Geberit

1

Alegro, Setúbal
O Centro Comercial Alegro Setúbal foi 
inaugurado no passado mês do Novembro, 
com o objetivo de proporcionar  mais auto-
nomia, mais qualidade de vida e mais mo-
mento de lazer aos setubalenses. Este 
novo Alegro integra-se perfeitamente na 
paisagem setubalense: as espécies vege-
tais foram preservadas, o shopping foi es-
trategicamente ligado à cidade através de 
um viaduto, e houve criação de mais zonas 
verdes e espaços de encontro e convívio, 
ideais para juntar amigos e familiares.

Proprietário: Immochan
Arquiteto: Gabinete Sua Kay
Projetista de águas e esgotos: Solgen
Instalador: Luzimeca, Lda
Distribuidor: Eurotubo, Lda

Geberit know-how instalado:
–   Sistema sifónico Geberit Pluvia para dre-

nagem da cobertura
–   Sistema de drenagem Geberit PE
–   Estruturas Geberit Duofix com autoclis-

mos de interior Sigma para sanitas sus-
pensas (73), com placas Sigma20

→  http://alegro.pt/centros/alegro-setubal

2

Atlântico Estoril Residence, Estoril
25 apartamentos (T2 a T5) do empreendi-
mento Atlântico Estoril Residence estão já 
a ser comercializados. Os promotores 
apostaram na renovação e recuperação do 
glamour e do prestígio conquistados pelo 
octogenário Hotel Atlântico. 
A equipa de arquitetos liderada por João 
Paciência encarregou-se de desenvolver 
uma proposta estético-criativa assente no 
conceito «Recriar uma Imagem, Reinventar 
um Espaço». 

Geberit know-how instalado:
–   Estruturas Geberit Duofix com autoclis-

mos de interior Sigma (115) e placas Sig-
ma50 (em vidro preto, branco e verde, 
consoante o ambiente do espaço) 

–   Calhas sifonadas Geberit para duches de 
pavimento (75) 

–   Sistema de drenagem de águas residuais 
Geberit Silent-db20

→  www.atlanticoestorilresidence.com

1

2
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Produtos & Soluções

Uma obra-prima 
em função e design
A nova sanita com sistema integrado de lavagem  
Geberit AquaClean Mera
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Agora com a solução completa Geberit AquaClean 
Mera, chegou um novo nível de conforto, ou seja uma 
sanita com sistema integrado de lavagem. A higiene ín-
tima com água está-se a tornar um novo padrão, em 
que a tecnologia sofisticada e design elegante se com-
plementam perfeitamente. A cada uso, o sistema inte-
grado de lavagem higiénico e revolucionário irá sim-
plesmente surpreender o seu utilizador.

Ver e ser surpreendido
A AquaClean Mera adequa-se, com confiança e harmo-
nia, em qualquer ambiente de casa de banho. O projeto 
é um trabalho de Christoph Behling, sendo caracteriza-
do por materiais de elevada qualidade, linhas suaves e 
transições fluidas. A interação de reflexões facilitadas 
pelo acabamento cromado da sanita, intensifica a im-
pressão de que este aparelho parece estar a flutuar.

O interior da sanita com sistema integrado de lavagem 
está repleto de tecnologia inovadora. Ao efetuar a sua 
primeira aparição, a tecnologia do sistema integrado 
de lavagem é o jato patenteado «WhirlSpray», que dis-
põe de uma pulverização vitalizante e dinamicamente 
enriquecida com o ar. Isto garante, ao mesmo tempo, 
uma higiene intima particularmente profunda, suave e 
com poupança de água. Um sistema de água quente 
híbrido garante um fornecimento imediato e constante 
de água quente.

Possui também outras funções adicionais de conforto 
tais como o jato higiénico arredondado, uma luz discre-
ta de orientação, a abertura e fecho automático do 
tampo da sanita, aquecimento do assento do tampo e 
extracção de odores. O controlo remoto é fácil de usar, 
permitindo a regulação intuitiva das funções do jato de 
água e do secador, de acordo com as preferências indi-
viduais. Apesar da riqueza de oferta tecnológica, a  
Geberit AquaClean Mera pode ser instalada, sem pro-
blemas, por um único instalador. As ligações à rede de 
água e elétrica estão ocultas, embutidas na parede.

Geometria interna inovadora
A geometria assimétrica interior do aparelho de cerâ-
mica, desenvolvida pela Geberit, permite uma descar-
ga particularmente profunda e silenciosa. A única 
abertura é lateral, sendo tudo o que é necessário para a 
descarga. Devido à sua cerâmica sem rebordo, a Aqua-
Clean Mera tem um interior surpreendentemente espa-
çoso. O sistema integrado de lavagem é perfeito para 
todo o tipo de pessoas. O aparelho de cerâmica, de 
elevada qualidade, possui um revestimento especial da 
superfície, protegendo-a contra depósitos de sujida-
de. As áreas ocultas foram significativamente reduzi-
das, sem cantos e rebordos.

Todos os tampos de sanitas são iguais, correto? Erra-
do! A Geberit AquaClean Mera está equipada com um 
tampo, que é uma peça de arte, tendo sido desenvolvi-

Com o mais elevado nível de 
tecnologia, design e conforto, a 
Geberit AquaClean Mera esta-
belece novos padrões em todos 
os aspetos. Durante a instala-
ção e manutenção, o instalador 
pode também ver imediata-
mente que foram envolvidos 
especialistas da sua área, na 
fase de desenvolvimento. Esta 
nova sanita com sistema inte-
grado de lavagem poderá ser 
vista, pela primeira vez, na  
ISH em Frankfurt, em março  
de 2015.

Em resumo

→  Solução completa de primeira classe

→  Sistema híbrido de água quente 

→  Tecnologia patenteada do jato de água  
«WhirlSpray», com pulverização vitalizante  
e suave

→  Lavagem para senhoras, em separado

→  Abertura e fecho automático do tampo

→  Tampo ergonómico, assento aquecido da sanita, 
fabricado em duroplast

→  Aparelho de cerâmica, sem rebordo,  
com geometria interior assimétrica

→  Luz de orientação discreta, em cores  
individualmente programáveis

→ Extração de odores

→   Função inteligente do secador 

→  Ligações embutidas

→  Disponível para entrega de partir de  
setembro 2015

→

«A Geberit Aqua-
Clean Mera 
impressiona com  
a sua variedade  
de funções  
inteligentes de 
conforto.»
Martin Baumüller,  
Responsável da Geberit 
AquaClean
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do, após vários testes abrangentes e estudos de de-
sign. Fabricado em duroplast, de elevada qualidade, é 
ergonómico e disponibiliza níveis excecionais de con-
forto.

Os utilizadores não têm de esperar muito tempo para 
aproveitar as vantagens do aquecimento do tampo da 
sanita, ajustável opcionalmente. Depois de ser acio-
nado pelo sensor de proximidade, a fase de aqueci-
mento começa no tempo útil. Em contraste com as so-
luções convencionais, o aquecimento não consome 
energia elétrica, quando não está a ser utilizado.

A limpeza com água – e como!
A função do jato de água é a caracteristica central de 
todos os sistemas integrados de lavagem, todavia, a 
Geberit AquaClean Mera surgiu com uma inovação re-
volucionária. A tecnologia do jato «WhirlSpray» com 
dois bocais, que é usada pela primeira vez, permite a 
limpeza particularmente suave e completa. Isto com-
preende um jato com pulverização pulsante que é dina-
micamente enriquecido com o ar. As vantagens são 
impressionantes, com aumento da intensidade da hi-
giene intima, em combinação com também menor con-
sumo de água, representando assim um dos pontos 
fortes da Geberit AquaClean Mera.

↑ A tecnologia do jato «WhirlSpray», desenvolvido pela  
Geberit, garante um jato com maior intensidade para a  
higiene intima, uma experiência agradável e com menor  
consumo de água.

↑ Para garantir uma ótima secagem, o braço do secador 
move-se automaticamente para a última posição do braço 
do jato de água.

↑ A função de extração de odores, silenciosa, elimina  
os odores desagradáveis desde a sua origem: directamente 
da sanita.O ar é purificado por um filtro de cerâmica,  
em formato de favo de mel, de longa duração.

↑ O interior do aparelho cerâmico, sem rebordo, é concebido de modo que a energia  
total da descarga de água esteja disponível para a descarga controlada e limpeza do  
aparelho de cerâmica.
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A lavagem íntima para senhoras é separada, distinguin-
do-se por um jato com pulverização particularmente 
suave. O seu bocal é integrado no braço de pulveriza-
ção, mantendo-se assim limpo e protegido, quando 
não estiver a ser usado.

Simples e fiável
Devido às possibilidades praticamente ilimitadas dis-
ponibilizadas pela tecnologia de instalação Geberit, a 
Geberit AquaClean Mera pode ser instalada em prati-
camente qualquer situação de construção. As dimen-
sões da ligação Geberit asseguram que o sistema inte-
grado de lavagem seja compatível com todos os 
sistemas de instalação da Geberit e com os módulos 
sanitários Geberit Monolith.

As vantagens deste pensamento holístico consistente 
podem já ser vistas na fase de projeto – para além de 
uma ligação eléctrica, não é necessário qualquer outro 
trabalho de planeamento adicional. Tal como acontece, 
com todas as sanitas da gama Geberit AquaClean, a 
Mera também tem uma separação integrada a partir do 
sistema de água potável. Portanto, não é necessária a 
instalação de um aparelho adicional, a fim de satisfazer 
plenamente as necessidades de água potável, defini-
das pela norma EN 1717 e EN 13077. Além disto, a 
Geberit AquaClean Mera possibilita diretamente o for-
necimento elétrico para as placas de comando, sem 
contacto, como a Geberit Sigma80 ou a Sigma10.

Apesar de ter um peso total de mais de 30 kg, a Geberit 
AquaClean Mera pode ser instalada confortavelmente 
por um único instalador. Esta está bem embalada, 
numa embalagem bem concebida, que inclui as instru-
ções de montagem, permitindo que o aparelho seja  
colocado na posição pretendida, sem grande esforço 
físico. ←

↑ O comando remoto é claro e encaixa-se  
confortavelmente na mão. Todas as entradas 
podem ser feitas com uma mão. Um clique  
num botão é tudo o que é necessário para aceder  
às configurações personalizadas.

↑ A sanita com sistema integrado de lavagem Geberit AquaClean Mera está disponível  
com acabamento em branco (imagem acima), ou em cromado (imagem na página 6).

«Com a Geberit AquaClean Mera, 
conseguimos definir novos 
padrões. Os resultados do nosso 
trabalho de desenvolvimento 
podem ser encontrados em várias 
inovações, com elevados bene-
fícios para o cliente.» 

Armin Gierer, Responsável pela Linha de Produto  
Geberit AquaClean
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Perfeitamente 
concebido de A a Z
Ralos limpos para duches de pavimento

Os novos sistemas de drenagem para duches possuem 
completamente novos desenvolvimentos. Cada deta-
lhe – desde o projeto hidráulico da calha sifonada, à ins-
talação e à técnica de impermeabilização, à direita até 
o projeto da calha sifonada de duche, com o filtro para 
cabelos – está tudo em conformidade com as normas 
pioneiras na tecnologia sanitária.

Garantir transições suaves entre as especialidades
A Geberit tomou em especial consideração, por forma 
a assegurar que a instalação fosse tão simples e fiável 
quanto possível. A instalação de uma calha sifonada ou 
de um ralo de pavimento envolve sempre várias espe-
cialidades. Para além do canalizador, existe também 
um grupo de profissionais, como um pedreiro para apli-
car uma camada de argamassa e, por vezes, até mes-
mo um ladrilhador, todos eles têm de ser capazes de 
saber trabalhar imediatamente com o produto.

O maior desafio – ou seja, a criação de uma tela de im-
permeabilização permanente – pode ser dominado 
melhor do que nunca com os novos ralos. Uma folha de 
impermeabilização é injetada na flange de drenagem 
na fábrica. Esta folha pode ser facilmente incorporada 
na impermeabilização do piso do duche pelo ladrilha-
dor, economizando tempo, aborrecimentos e minimi-
zando o risco de ruturas. ↑ As calhas sifonadas Geberit da série CleanLine – um design intemporal.

A abertura dos ralos para duches  
de pavimento é muito solicitada, 
razão pela qual a Geberit decidiu 
aumentar a fasquia, com a introdução 
das novas calhas sifonadas e de  
um novo ralo para duches de pavi-
mento. Os produtos impressionam, 
devido à sua estética intransigente 
e à máxima adequação possível, 
sendo mais evidente este último, 
quer durante a instalação quer no 
uso diário.
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→

↑  Uma calha plana é desacoplada da estrutura do edifício pelo sistema sifonado. 
Mesmo uma limpeza completa da calha sifonada é uma tarefa fácil.

1

2

3

4

Design atrativo
As calhas sifonadas e o ralo sifonado para duche de pa-
vimento diferem principalmente um do outro quando 
se trata dos  aspetos visuais. As calhas sifonadas pla-
nas, em aço inoxidável escovado, podem ser instaladas 
junto à parede ou ao meio do duche. São fornecidas 
nos comprimentos de 0,9 ou 1,3 metros e podem ser 
cortadas à medida do duche, durante a instalação.

O ralo sifonado para duche de pavimento pode tam-
bém ser instalado numa localização escolhida livre-
mente. A grelha com 80 × 80 mm, em aço inoxidável 
está incluída no fornecimento. Como opção adicional, a 
Geberit disponibiliza outras grelhas com design, em 
aço inox escovado.

Os novos ralos para duches de pavimento são extre-
mamente amigos do ambiente. Qualquer pessoa que 
tenha uma calha convencional no duche de pavimento 
sabe a quantidade de sujidade que se poderá lá depo-
sitar. As inovadoras calhas sifonadas Geberit, da série 
Cleanline, disponibilizam uma solução convincente 
para este problema de higiene, sendo rapidamente lim-
pas. Quer as calhas sifonadas quer o ralo têm um filtro 
dentado que pode ser facilmente removido e limpo.  ←

1 A tampa com encaixe no 
filtro pode ser facilmente 
removida.

2 Uma calha sifonada plana, 
em aço inoxidável, funciona 
como um perfil colector, 
sendo rapidamente limpa. A 
calha sifonada é fornecida 
nos comprimentos de 0,9 ou 
1,3 metros, podendo ser 
cortada no local, à medida 
do duche.

3 A flange de drenagem com 
folha de impermeabilização 
injetada na fábrica. Até ser 
efetuado o trabalho de 
impermeabilização, a folha é 
protegida por uma 
cobertura.

4 O sistema contém um sifão 
plano e hidraulicamente 
otimizado. O sistema 
sifonado está disponível em 
duas alturas de construção, 
tendo em conta a altura do 
enchimento da argamassa 
de pelo menos 65 mm ou  
90 mm.

Calhas sifonadas Geberit  
CleanLine 
 
As calhas sifonadas Geberit da série CleanLine combinam 
design elegante com instalação simples e fiável. Esta 
solução inovadora resolve também o problema de higiene, 
visto em muitas calhas de duche.
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1

2

3

4

5

1 A grelha de 80 × 80 mm é em 
aço inoxidável.

2 O encaixe do filtro dentado 
pode ser facilmente removido 
para limpeza.

3 A grelha quadrada, em aço 
inoxidável, pode ser profunda  
e flexivelmente alinhada,  
de acordo com o trabalho  
de revestimento do piso.

4 A flange de drenagem possui 
uma folha de impermeabilização 
injetada na fábrica. Até ser 
efetuado o trabalho impermea-
bilização, a folha é protegida 
por uma cobertura.

5 O sifão é plano e hidraulica-
mente otimizado. Disponível em 
duas alturas de construção, 
para uma altura de enchimento 
da argamassa de pelo menos 
65 mm ou 90 mm.

Ralos sifonados Geberit  
para duches

O ralo sifonado Geberit aplica-se em cada duche de pavi-
mento, mesmo com uma altura mínima da argamassa  
pelo menos 65 mm para o esgoto. Este pode ser instalado, 
em qualquer lugar, dentro da área de banho e apresenta  
um design minimalista, fácil de limpar.

↑  Como opção, a Geberit disponibiliza estas duas grelhas de design,  
em aço inox escovado.
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Entrevista com Wolfgang Steindl, Presidente da Associação Austríaca 
Tile e Presidente da Comissão Técnica da Associação Tile

Sr. Steindl, o que é que a Tilers tem a ver com um fabricante  
de tecnologia sanitária?

A casa de banho, em particular, é um local, onde as pessoas 
de várias especialidades – como canalizadores e ladrilhado-
res – têm que trabalhar conjuntamente. A perfeita execução 
só é possível se ambas as especialidades se coordenarem 
bem uma com a outra. Isto inclui o canalizador, a realizar o 
trabalho de base e a prática de instalação de produtos, de 
uma forma profissional. Só depois o ladrilhador realizará 
profissionalmente o seu trabalho.

O que motivou a vossa Associação a promover um rótulo  
de qualidade?

Cada vez mais estão a ser lançados novos produtos, o que 
torna difícil para se manter no topo das coisas. Concedemos 
o nosso rótulo de qualidade para os novos produtos, pela 
sua adequação prática e qualidade. Se um produto tiver 
recebido um rótulo de qualidade – como é o caso do sistema 
Geberit com drenagem sifonada à parede – o ladrilhador pode 
ter certeza que este produto foi testado e aprovado pelo 
Comité Técnico da Associação Tile.

Quais foram as qualidades que compõem o sistema sifonado 
com drenagem à parede Geberit para obter o rótulo de 
qualidade?

Ficámos impressionados que uma empresa que se con-
centra em tecnologia sanitária tenha dado tanto importância  
às necessidades das outras especialidades, durante o 
desenvolvimento do produto. Antes de lançar o produto, a 
Geberit pediu a outros profissionais para testá-lo e, em 
seguida, integrou a entrada dos ladrilhadores, no processo 
de desenvolvimento. Para além disto, o sistema sifonado  
com drenagem à parede é a solução mais elegante e atual-
mente disponível para azulejos, para duches de pavimento.

Poderia explicar-nos a vantagem deste produto, quando há 
várias especialidades que trabalham conjuntamente?

Da perspetiva do ladrilhador, conquistou-nos a facilidade  
de uso da drenagem à parede. Quando se trata da instalação, 
não existem peças adicionais que têm de ser primeiro 
aplicadas meticulosamente, devido à impermeabilização. 
Outra vantagem é que a Geberit forma muito bem os 
canalizadores. Como resultado, muitos tornaram-se cons-
cientes de que determinado trabalho preliminar é muito 
importante para o ladrilhador. Ambas as especialidades já 
estiveram a trabalhar conjuntamente – que em última 
análise, provoca um aumento na qualidade.  ←

Uma solução 
prática
 
Para os sistemas com drenagem sifonada à parede, 
a Geberit é a primeira empresa a receber o rótulo de 
qualidade para uma solução prática, da Associação 
Austríaca Tile.

↑  A fim de garantir uma impermeabilização permanente, o sistema com drenagem 
sifonada Geberit para duches de pavimento apresenta a mesma tecnologia que  
os ralos: já na fábrica, uma folha de impermeabilização é injetada, de forma segura  
sobre a flange de drenagem.
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O momento da 
verdade
A nova calha sifonada Geberit é colocada  
à prova pelos profissionais

↑  Experiência combinada: Profissionais de quatro países diferentes, bem como os investigadores de novos produtos e engenheiros da Geberit  
trabalharam conjuntamente para garantir que as novas calhas sifonadas CleanLine são fáceis de instalar absolutamente todos os aspectos.

Inovações & Ambiente

Quando um canalizador instala uma calha sifo-
nada Geberit CleanLine, este quer ter a certeza 
de que está tudo no lugar para o enchimento  
de argamassa, para depois o ladrilhador terminar 
o trabalho. Com isto em mente, realizou-se  
um teste, em condições da vida real, envolvendo  
profissionais, de quatro países, destinado a  
confirmar se o novo produto estava apto para  
as suas funções.
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→

Em praticamente nenhum outro local na 
casa de banho é tão importante a coopera-
ção entre canalizadores, pedreiros e ladri-
lhadores como nos duches de pavimento. 
A Geberit tomou em consideração muito 
este aspeto, ao desenvolver a última gera-
ção das calhas sifonadas e dos ralos sifo-
nados para duches de pavimento, com a 
tela de impermeabilização injetada de fá-
brica. No entanto, era ainda necessário ve-
rificar se as ideias e os conceitos dos en-
genheiros de desenvolvimento seriam  
também bem-sucedidos, na aplicação diá-
ria, no local da obra.

Para este efeito, a Geberit contratou os 
serviços de canalizadores, pedreiros e la-

drilhadores da Alemanha, Itália, Áustria e 
Suíça, convidando-os a visitar o laborató-
rio de tecnologia da construção e acústica, 
na sede da empresa, na Suíça. A tarefa foi 
rapidamente explicada aos profissionais: 
Cada um deles teria que instalar uma calha 
sifonada CleanLine, em duas situações di-
ferentes de instalação e preparadas pela 
Geberit. A Geberit forneceu-lhes os protó-
tipos pré-embalados do produto e um pro-
jeto do manual de instalação. Os profissio-
nais tinham fornecido a maior parte das 
ferramentas e materiais de construção, 
como cimento e azulejos.

Durante a avaliação prática, os investiga-
dores e responsáveis dos produtos na  

Geberit tiveram uma excelente oportuni-
dade para observar cuidadosamente os 
profissionais em ação, da qual resultou ex-
periências valiosas que estão a ser parti-
lhadas. «Ambos os protótipos e os manu-
ais de instalação passaram no teste 
prático, com diversas cores», explicou An-
dreas Schläpfer, Chefe de Engenharia de 
Aplicação na Geberit. «No entanto, as con-
versas com os profissionais conduziram 
também a um número significativo de me-
lhorias nos detalhes do produto e altera-
ções no manual de instalação. Portanto, o 
árduo trabalho valeu bem a pena.»  ←

document7179167823541150161.indd   15 15.01.2015   09:38:36



16 Revista para Clientes março 2015

Inovações & Ambiente

2. Colocação da argamassa

A este respeito, não se mudou muito no segundo dia. Foram  
aplicadas no sistema sifonado e o tubo de esgoto as camadas de 
argamassa para a construção do duche de pavimento, feito o 
isolamento acústico e térmico, antes de se cobrir toda a área, 
com uma camada de cimento. Com esta camada de cimento,  
os profissionais também fizeram uma ligeira pendente na direção 
onde está aplicada a calha sifonada Geberit.

↑  Devido ao formato retangular do sistema sifonado,  
é relativamente fácil integrá-lo profissionalmente na camada 
de argamassa, com isolamento térmico e acústico.

↑  Não é problema para o especialista experiente a criação 
de uma pendente constante.

↑  O «local da obra» está pronto para o ladrilhador.  
A flange de drenagem com a folha de impermeabilização  
injectada ainda está selada.

↑  O canalizador é responsável por garantir que o sistema 
sifonado é precisamente posicionado e a altura de drenagem 
está perfeitamente alinhada.

↑  Para além de testar o processo de instalação para a  
calha sifonada para duches de pavimento, os profissionais 
verificaram também se o manual de instalação estava  
completo e fácil de compreender.

↑  Este sistema sifonado foi ligado à estrutura do edifício, 
tão perto quanto possível, da parede e ligado ao tubo  
de esgoto. Não será mais necessário o canalizador para  
as restantes etapas do trabalho.

1. Instalação na estrutura do edifício

O primeiro dia de avaliação prática foi com os canalizadores  
em ação.Tiveram que aplicar o sifão no local da estrutura e ligá-lo 
à drenagem do edifício. Eles também inseriram a flange de  
drenagem, com a folha de impermeabilização injetada, no sistema 
sifonado na altura final correta. Aqui, não houve grandes  
diferenças, na instalação feita pelos quatro canalizadores.
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↑  Os bons ladrilhadores são mestres com o cimento  
cola e a sua espátula.

↑  ... e, em seguida, precisamente alinhada na  
posição desenhada.

↑  A folha de impermeabilização fica integrada,  
em toda a impermeabilização, de tal maneira que  
não há bolhas de ar ou ocorrem vincos.

↑  A parte inferior da calha sifonada é revestida  
com tela impermeabilizante adesiva...

↑  Diferentes países, diferentes técnicas: Neste exemplo,  
é adicionada uma placa adicional de impermeabilização, 
abrangendo toda a área a impermeabilizar.

↑  Após a selagem das juntas com silicone,  
o trabalho está completo.

3. A impermeabilização da área do duche

Dadas as semelhanças, observadas nos dias anteriores, as diferen-
tes práticas adotadas pelos ladrilhadores, ao terceiro dia, eram 
ainda mais percetíveis. A primeira etapa foi aplicar-se a impermea-
bilização permanentemente do piso do duche, da parede e da  
peça de flange de drenagem, de forma absolutamente estanque.  
A folha de impermeabilização (que já foi injetada no flange de  
drenagem na fábrica) de forma abrangente comprova aqui o seu 
valor, resultando numa substancial poupança de tempo,  
em cada caso.

4. Instalar a calha sifonada e os azulejos

Com a calha sifonada CleanLine, desta vez não são os canaliza-
dores, mas os ladrilhadores que são capazes de deliciar-se  
com o resultado final. Após a aplicação dos azulejos, a calha  
sifonada podia já ser inserida e alinhada na tela autocolante  
de impermeabilização. Depois de estar tudo seco, a única coisa 
que faltava fazer, era selar as juntas com silicone e colocar a 
tampa da calha, com a inserção do filtro dentado.
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Produtos & Soluções

Proteger as vidas
Dispositivo Geberit de descarga  
automática sanitária, com novo controlo  
e tecnologia de sensor

Nos sistemas de rede de água potável em grandes hotéis, está-
dios, hospitais e edifícios escolares podem passar muitos  
meses sem serem utilizados secções completas de distribuição  
de água potável. A fim de evitar a contaminação microbiana 
dessas canalizações de água potável, a Geberit possui agora um 
dispositivo de descarga automática sanitária, que é ainda mais 
potente e versátil.

↑ Todas as configurações no dispositivo Geberit de descarga sanitária podem ser programadas via smartphone.  
Está disponível gratuitamente a App correspondente.
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A água potável não é completamente livre 
de germes. No entanto, a concentração de 
bactérias e germes é normalmente tão  
baixa que não constitui uma ameaça para 
o sistema imunológico humano. Todavia,  
poderá surgir um sério risco para a saúde 
pública, quando estas bactérias são capa-
zes de se multiplicar.

A temperatura da água potável é de 25 ° a 
50 ° Celsius, no entanto, os sistemas de 
água potável que não são utilizados, por 
longos períodos de tempo, estão nas con-
dições ideais para aparecimento de bacté-
rias, como a legionela. Estas não se podem 
multiplicar em água muito fria, quente ou 
corrente. É precisamente aqui que o dis-
positivo Geberit de descarga automática 
sanitária entra em acção. Para evitar a for-
mação de germes, descarrega-se para a 
rede, sempre que necessário, asseguran-
do, assim, que a água potável estagnada é 
regularmente substituída e que a tempera-
tura da água fria é reduzida.

Funcionamento via smartphones
O dispositivo Geberit de descarga automá-
tica sanitária foi completamente revisto o 
seu sistema electrónico de controlo do dis-
positivo de descarga sanitária, a fim de li-
dar com as mais diversas situações sanitá-

rias. Todas as configurações básicas e os 
parâmetros específicos do sistema podem 
agora ser programados via smartphone. 
Está disponível gratuitamente o corres-
pondente Geberit SetApp.

Agora o próprio dispositivo de controlo 
está em condições de processar os sinais 
provenientes de vários sensores internos e 
externos. Podem estar ligados um total de 
até quatro sensores:
→  um sensor externo da capacidade de 

descarga que mede a quantidade de 
água através de uma secção de tubo es-
pecial e, portanto, determina o uso real

→  um sensor da temperatura exterior de-
termina a temperatura da água, numa 
secção específica do tubo

→  um sensor de capacidade de descarga 
interna que regista com precisão a quan-
tidade de água que foi substituída pelo 
dispositivo de descarga sanitária 

Isto permite utilizar uma configuração pro-
gramável do tempo – volume –, temperatu-
ra e da tecnologia de descarga.

Integração num sistema de gestão  
de edifícios
O dispositivo Geberit de descarga sani-
tária pode ser facilmente integrado num 
sistema de gestão do edifício, através de 

interfaces padrão (RS485 ou digital I / O). 
Isto pode ser útil, especialmente em 
grandes edifícios, onde as diferentes 
secções de tubo são monitorizadas por 
vários dispositivos de descarga sanitá-
ria. Em contraste, o dispositivo de des-
carga sanitária funciona de forma com-
pletamente autónoma em edifícios de 
menor dimensão (por exemplo, numa 
casa de férias). Os diferentes modos de 
funcionamento («mestre» ou «escravo») 
são detetados automaticamente pelo 
dispositivo de controlo.

Comparativamente com outras soluções, 
o dispositivo Geberit de descarga sanitá-
ria tem um design particularmente com-
pacto, com um sifão integrado. O dispos-
tivo é perfeitamente integrado nos 
sistemas de instalação Geberit Duofix e 
Geberit GIS, podendo ainda, também ser 
instalado independentemente da tecno-
logia dos sistemas Geberit, em qualquer 
situação de construção em parede de al-
venaria ou ligeira. O dispositivo Geberit 
de descarga automática sanitária está 
em conformidade com os requisitos de 
proteção contra incêndios F 30 e F 90 de-
finidos pela norma EN 4102-2 e os requi-
sitos de isolamento acústico definidos 
pela norma DIN 4109. ←

Uma ameaça real

Após um curto período de tempo, forma-se um bio-
filme sobre todas as superfícies, onde está presente 
água. A sua ocorrência é causada por nutrientes, 
velocidade de fluxo, a qualidade e a temperatura da 
água. Os biofilmes favorecem um habitat para  
patogéneos, como legionela ou pseudomonas. Com 
fases de estagnação mais longos, esses microrga-
nismos podem-se multiplicar, criando um biofilme e 
depois contaminar toda a instalação de água potá-
vel, quando se alteram as condições de descarga.

A bactéria da legionela tira anualmente a vida de 
milhares de pessoas, na Europa. A única maneira de 
se infetar com estas bactérias é por inalação, o  
que muitas vezes ocorre no chuveiro. Com a insta-
lação de um dispositivo de descarga sanitária,  
os canalizadores e projetistas podem desempenhar 
um papel decisivo, na redução dos riscos para a 
saúde pública, causados pela bactéria da legionela. 

 

Em resumo

O dispositivo Geberit de descarga sanitária

→  Impede a estagnação em redes de água potável

→  Pode ser ligado até dois tubos de água

→  Desempenho flexível da descarga de 4, 10 e 15 litros,  
por minuto

→  Design compacto – abertura de serviço pode ser bem fechada

→  Funcionamento e programação, via smartphones

→  Tecnologia de sensor da temperatura e da taxa de capacidade 
de descarga

→  Sensor de anti-retorno integrado

→  Sifão de saída, de acordo com a EN 13077 

↑ O sensor de temperatura ↑ Sensor da capacidade de 
descarga 
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Produtos & Soluções

Com os comandos remotos de descarga 
Geberit tipo 01 e tipo 10, a Geberit está a 
introduzir dois novos comandos pneumáti-
cos completa e recentemente desenvolvi-
dos que são pequenos, elegantes e fáceis 
de instalar.

O pequeno e elegante comando remoto de 
descarga Geberit, pneumático, tipo 01 apli-
ca-se em qualquer altura. Devido aos seus 
equipamentos pneumáticos, a dupla des-
carga permite um elevado nível de conforto 
operacional.

Para facilitar a instalação simples e segu-
ra em paredes ligeiras ou de alvenaria, a  
Geberit fornece um aro, com um diâmetro 
de 74 mm. Para a instalação em móveis de 
casa de banho, bem como também uma 
contra-porca para fixação segura do aro, 
do comando remoto de descarga, no mobi-

Máxima flexibilidade
Novos comandos de controlo remoto elegantes

As lâmpadas que podem só acender no  
candeeiro há muito que desapareceram.  
O mesmo acontece nos televisores já  
com o controlo remoto. O que se tornou 
normal para as luzes e TV está também  
já a ser encontrado nas casas de banho – ou 
seja, um comando remoto de descarga.  
Este produto permite maior conforto e abre 
novas possibilidades de design.

↑ Os novos comandos remotos de descarga Geberit são também especialmente adequados para instalação em móveis de casa de banho. 
O fornecimento inclui material de fixação para a correta aplicação. 
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↑ Estes comandos remotos de descarga Geberit funcionam pneumaticamente e, portanto,  
não precisam de eletricidade. Estes são compactos, elegantes e de elevada qualidade  
(de cima para baixo): Comando de descarga remoto tipo 01 em cromado brilhante; comando 
remoto de descarga Geberit tipo 10, em aço inoxidável, acabamento escovado; comando  
remoto de descarga tipo 70, em aço inox escovado. Este último só poderá ser instalado com  
um mecanismo servo para facilitar um funcionamento extremamente suave.

Comando remoto de  
descarga Geberit – conforto 
sem electricidade

↑ A Geberit fornece um aro para a instalação 
em paredes ligeiras ou de alvenaria. Este pode 
ser facilmente alinhado, usando a tampa de 
proteção integrada, em poliestireno expandido.

↑ O comando remoto elegante e pequeno  
tipo 01 encaixa-se em qualquer situação.  
Devido ao seu mecanismo pneumático, a dupla 
descarga permite um elevado nível de  
conforto e de funcionamento.

liário. A distância para o autoclismo pode 
ser de até dois metros. No autoclismo de 
interior, é utilizado, mais uma vez, o experi-
mentado e testado mecanismo pneumáti-
co de descarga.

Para fechar a abertura de serviço no auto-
clismo de interior, a Geberit possui várias 
placas de acesso, de diferentes materiais e 
numa variedade de cores diferentes, bem 
como uma versão personalizável.  ←

80 mm

112 mm
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A liderar o  
percurso da  
logística amiga 
do ambiente
A Geberit não está a fazer nenhum compromisso 
na obtenção da logística sustentável – mas  
está a fazê-lo numa variedade de formatos.  
Porque a logística disponibiliza um grande  
potencial, em termos de otimização do equilíbrio 
ecológico, significando melhorias contínuas 
em pequenas e grandes escalas, sendo muito 
compensador.

São um bom exemplo disto, os mega-reboques que estão a via-
jar entre o centro de logística em Pfullendorf (DE) e as instala-
ções de produção em Rapperswil-Jona (CH) e Pottenbrunn (AT). 
Os mega-reboques são veículos que têm uma maior capacida-
de de carga, devido às maiores alturas de carga. Em vez das 66 
paletes, possuem agora 99 – um passo na direção certa para a 
redução das emissões de CO2.

Quando se trata de logística, a sustentabilidade vai muito além 
do que fazemos dentro da empresa. A Geberit seleciona os par-
ceiros logísticos, de acordo com critérios de qualidade bem de-
finidos e também os incentiva a iniciar os seus próprios progra-
mas de proteção ambiental, através de um código de conduta 
ambiental. Exemplos disto incluem cursos de formação para 
condutores sobre técnicas de condução eficiente, em termos 
de combustível, instalações logísticas de clima neutro e a agre-
gação de transportes para reduzir a quilometragem em vazio.

Com a logística verde, a Geberit focaliza-se numa abordagem 
holística para o transporte amigo do ambiente, eficiente em ter-
mos de recursos e de mercadorias. Este sofisticado sistema de 
gestão de transporte compensa, quer em termos da perspecti-
va de negócios, quer a nível ecológico.

Premiado: Em 2011, a Geberit  
foi galardoada com o Prémio 
Alemão de Logística, pela sua 
reestruturação radical da  
logística.

Percurso dos transportes

–414
O consumo de combustível

–37 500 l

CO2 emissões

–155 t

Distância percorrida

–126 000 km

Logística sustentável
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Conceito inteligente: Os mega-reboques têm rodas menores, permitindo assim uma altura de carga maior do que os semi-reboques convencionais.

Michael Stehle, Responsável pela Gestão de Transportes, Pfullendorf (DE)

«O progresso ecológico e ao mes-
mo tempo aumentar a eficiência 
– este é também o objetivo e a mo-
tivação da Geberit em logística.  
Os novos mega-reboques trans-
portam 50 por cento a mais de 
paletes e são apenas um exemplo 
das medidas que estão a ser re-
alizadas, como parte de nossa es-
tratégia da logística sustentável.»
Michael Stehle, Responsável pela Gestão de Transportes,  
Pfullendorf (DE)
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Perspetiva

A Expo 2015 é dedicada ao grande proble-
ma da alimentação do planeta. Os organi-
zadores italianos prevêem um total de 
20  milhões de visitantes, com um grande 
número vindo do exterior. Os inúmeros pa-
vilhões que representam os países partici-
pantes será, portanto, o foco da atenção 
mundial para os 184 dias.

A cornucópia está a esvaziar
A Geberit optou por uma parceria com o pa-
vilhão suíço, que tem o nome «Confoodera-
tio Helvetica»*. Cobrindo uma área total de 
4432 m2, este pavilhão é um grande espaço 
aberto, que inclui quatro torres que podem 
ser vistas de longe. Estas torres terão co-
mida típica suíça para oferecer aos visitan-
tes. Tal como as torres serão esvaziadas 

Care in the 
square
A Geberit na Expo 2015, em Milão

A Expo 2015 irá ter lugar em Milão a partir do 
início de maio até ao final de outubro e será 
realizada sob o tema «Alimentando o Planeta, 
Energia para a Vida.» 144 países irão parti
cipar nesta exposição universal. A Geberit é 
um dos parceiros do espetacular pavilhão 
suíço.

↑ O pavilhão suíço na Expo 2015, em Milão tem o tema «Confooderatio Helvetica» e disponibiliza comida típica suíça aos visitantes.  
A Geberit apoia o pavilhão suíço, como uma empresa que está comprometida com os princípios de sustentabilidade.
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↑ O design do pavilhão suíço foi da autoria da jovem equipa  
de arquitetos, da Netwerch.

Alimentar o Planeta, Energia  
para a Vida

Expo 2015, em Milão

→  184 dias

→  144 países participantes

→  1 000 000 m2 de espaço de exposição

→  Previsto 20 milhões de visitantes 

 
Pavilhão suíço

→  4 432 m2 de espaço de exposição

→  Custo do pavilhão: CHF 23 milhões

→  Previsto 2 milhões de visitantes 

 
Outras informações sobre o pavilhão suíço  
na Expo 2015:

→  www.padiglionesvizzero.ch. 

lentamente no decurso da exposição, as 
plataformas sobre as quais estas assentam 
serão também reduzidas, alterando a es-
trutura do pavilhão. O esvaziamento gradu-
al das torres será continuamente docu-
mentado, incentivando assim os visitantes 
a refletir sobre o seu próprio consumo e 
hábitos de vida.

O pavilhão suíço foi projetado pela jovem 
equipa de arquitetos na Netwerch AG, em 
Brugg. A tecnologia sanitária nos edifícios 
é da Geberit. Por exemplo, as instalações 
sanitárias serão equipadas com sistemas 
integrados de lavagem AquaClean.

Compromisso com a ação sustentável
Durante décadas, a Geberit tem demons-
trado que é possível agir de uma forma que 
seja economicamente rentável, bem como 
socialmente aceitável e compatível com o 
ambiente. A estratégia de sustentabilidade 
da Geberit abrange todas as atividades e 
áreas de negócio. Esta varia desde o de-
senvolvimento de produtos (materiais, 
conceção / construção, qualidade, peças 
de reposição), produção (processos, emis-
sões, sistemas de logística) até à política 
de pessoal.

Para além disto, a empresa financia anual-
mente um projeto de apoio social, onde os 
aprendizes da Geberit fazem uma verdadei-
ra contribuição para melhorar a qualidade 

de vida de pessoas carenciadas. Com pro-
jetos já concluídos no Camboja, Indonésia, 
Equador, África do Sul, Roménia e Índia, 
este ano a Geberit está a procurar dar con-
tinuidade ao compromisso social.

Como resultado desta abordagem empre-
endedora, a Geberit foi considerada uma 
das empresas mais sustentáveis do mun-
do, por vários comités de especialistas em 
negócios e finanças. Neste contexto, o pa-
pel da Geberit, como um parceiro na Expo 
2015, representa uma continuação lógica 
de um compromisso que prossegue com 
convicção. ←

* Um jogo no «Confoederatio Helvetica» – o 
nome oficial Latino para a Suíça
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Projeto de referência

Dimensões  
desafiadoras
A inovadora arquitetura em Roterdão

↑  O conjunto de arranha-céus «De Rotterdam» domina o Wilhelminapier e, está localizado nas imediações de prédios projetados  
por Renzo Piano e Norman Foster, bem como a ponte Erasmus, projetada por Ben van Berkel.

Localizado na Wilhelminapier, o complexo «De Rotterdam», 
com 150 metros de altura, pouco menos de 100 metros  
de largura, parece-se com um conjunto de arranha-céus, 
tornou-se um novo marco na cidade portuária holandesa 
de Roterdão.
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Em termos de área útil, «De Rotterdam», é o 
maior edifício na Holanda. Projetado por 
Rem Koolhaas e pelo seu Gabinete Office 
for Metropolitan Architecture (OMA), o edi-
fício está localizado nas imediações de ou-
tras jóias arquitetónicas, da paisagem ur-
bana de Roterdão – a ponte Erasmus, 
projetada por Ben van Berkel, o edifício 
KPN da torre inclinada, projetado por Renzo 
Piano e o Centro do Porto Mundial, projeta-
do por Norman Foster.

Com 150 metros de altura e uma largura de 
pouco menos de 100 metros, o conjunto de 
arranha-céus na Wilhelminapier, ao longo 
do Meuse,  é composto por três torres, po-
sicionadas lado a lado e interligadas por 
uma enorme base de seis andares. A Torre 
Ocidente, arranha-céus tem 45 andares re-
sidenciais, no 41 º andar a Torre é utilizada 
como escritórios e os 43 º andares, da torre 
leste, estão divididos em áreas de escritó-
rio e hotel. O complexo, que tem uma área 
bruta total de 162 000 metros quadrados, 
dispõe de pouco menos de 250 aparta-
mentos, 285 quartos de hotéis e 72 000 
metros quadrados de espaço de escritório. 
A secção da base também contém lojas, 
restaurantes, salas de conferências, um 
grande cinema e um ginásio, bem como 
três níveis de estacionamento com 670 lu-
gares de estacionamento.  ←

«De Rotterdam», Roterdão (NL)

Proprietário do edifício: De Rotterdam C.V.  
(MAB Development, The Hague, e OVG  
PROJECTONTWIKKELING), Rotterdam (NL)

Arquitetos: Office for Metropolitan Architecture,  
Roterdão (NL)

Concluído: 11/2013

Canalizadores: SANITAIR Installatie Hoogendoorn BV, TJ 
Woerden (NL); Spindler INSTALLATIETECHNIEK B.V., 
Roterdão (NL)

Geberit know-how
Sistema sifónico Geberit Pluvia para drenagem da 
cobertura

Sistemas de drenagem de águas residuais Silent-db20

Sistemas de drenagem de Geberit PE

Sistemas de distribuição Geberit Mapress

Sistemas de instalação Geberit Duofix

Entrevista a Marco Lek, Gerente de Projetos na SANITAIR Installatie Hoogendoorn 
BV, sobre a utilização de produtos Geberit no projeto «De Rotterdam».

Solucionadores de problemas 
para a arquitetura complexa

Em termos de área útil, «De Rotterdam» é o maior edifício na Holanda. 
Quais os desafios que este projeto vos colocava relativamente à  
tecnologia sanitária?

A altura de 150 metros, a enorme área de construção e as grandes 
quantidades de águas residuais que têm de ser drenadas para baixo, 
causou-nos muitas dores de cabeça. Um sistema de drenagem  
convencional nunca podia ser uma opção. Outro fator importante  
que tinha de ser considerado foi o ruído nos tubos de descarga.  
A Geberit disponibilizou-nos uma solução técnica que não pode ser 
encontrada noutras áreas do mercado.

Que produtos foram utilizados para resolver esses problemas?

O sistema de drenagem tem mais de seis quilómetros de comprimento, 
possuindo um enorme número de pontos de ligação. No total, há 685 
casas de banho, incluindo só as dos escritórios e do hotel. Isto representa 
um grande desafio, quando se trata de drenagem. Na área do hotel,  
na Torre de Leste, optou-se pelo sistema de drenagem Silent-db20, 
como este tornou-se possível a redução dos ruídos, nos tubos  
de drenagem.

Com «De Rotterdam», as seções superiores das torres são ligeiramente 
deslocadas das secções inferiores. Será que isso tem um impacto sobre as 
instalações da rede de águas residuais?

Sim, esta situação representou um desafio adicional ao planear o 
sistema de drenagem. Os tubos tinham de ser curvados nas intersec-
ções, entre os blocos superiores e inferiores, e ainda assim, terem 
capacidade de drenagem de grandes quantidades de água, provenien-
tes também da cobertura. Devido à extensa gama de acessórios da 
Geberit, fomos capazes de solucionar este problema, de uma forma 
elegante.

Qual é a importância para si da qualidade do produto?

Estivemos focados principalmente na fiabilidade ao planear «De 
Rotterdam», razão pela qual a qualidade dos sistemas de drenagem  
foi de vital importância. Optámos por tubos em polietileno – não  
menos importante, por causa da sua resistência ao impacto. Com  
outros materiais, existia o perigo das tubagens poderem ser  
danificadas por impactos pesados. Não poderíamos de forma alguma 
correr este risco. A outra característica da qualidade é que os tubos  
em PE não sofrem danos, mesmo quando estão entupidos e têm que ser 
limpos por um canalizador, com elevada pressão e força mecânica.

A cobertura é outra característica da arquitetura desafiadora deste 
edifício. O que é que o convenceu de que o sistema de drenagem Pluvia 
para coberturas era a melhor solução aqui?

O sistema permite excelentes soluções, especialmente para situações 
arquitetonicamente difíceis. Devido às especificações estruturais,  
não fomos capazes de instalar o Pluvia sob a cobertura. Em vez disso, 
tivemos que embutir o sistema de drenagem da cobertura, quando 
estava a ser aplicado o betão na cobertura. Revestimos também os 
tubos com uma manga de isolamento. Isto permitiu um maior 
isolamento acústico e proteção adicional para as tubagens.  ←
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Augusto  
Pereira
Sócio-gerente, Costa Pereira & Filhos, Lda

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

Cinema, de preferência comédia porque de sério  
já basta o dia-a-dia.

Quer dar-nos a sua opinião sobre a Geberit? 

A Geberit é uma marca de topo e  referência  
no setor, por ser tecnologicamente avançada e 
sempre em busca de novas soluções sendo  
inclusive pioneira em muitas soluções casndo  
perfeitamente com a Costa Pereira porque  
também tentamos sempre ir um passo à frente  
da nossa concorrência.

Conhecedor do setor da Construção e do Turismo nos Açores que 
perspectivas traça para a sua evolução no futuro próximo? 

Na época que vivemos, não é possivel fazermos 
muitas previsões, pois os clientes estão assusta-
dos e sem confiança, sentem-se inseguros, mesmo 
quem tem algum capital para investir está a aguardar 
por melhores dias o que faz deste ano 2014 o pior 
ano para a construção civil nos Açores. Quanto ao 
turismo que, no meu ponto de vista, terá de ser um 
pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa 
economia vemos agora uma luz ao fundo do tunel 
com a liberalização do espaço aéreo abrindo portas 
à concorrência e consequente abaixamento das  
passagens permitindo que muito mais gente nos visi-
te e com isto fomentar a economia no seu todo.  ←

→  http://costapereiraefilhos.wix.com/costapereira

Know-how Geberit nos Açores

↑  Fornecemos o empreendimento Urbe 
Oceanus, Nanagon Parque Tecnológico da 
Lagoa, o Pavilhão Multiusos em Vila Franca 
Campo (sistema Pluvia), o Lar idosos Casa  
de Balém e o edifício de habitações entre 
Quintas. Em construção está o 1.º Hotel de  
5 estrelas em S. Miguel, o Hotel Pedras  
do Mar Resort.

A Empresa Costa Pereira & Filhos , Lda é uma 
empresa de referência na venda e distribuição 
de materiais de construção, em Lagoa, na ilha 
de S. Miguel, Açores.
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↑  Costa Pereira & Filhos, Lda – Vista parcial da 
exposição de louça sanitária

←  Costa Pereira & Filhos, Lda – Vista parcial do 
interior da exposição e showroom

↓  Costa Pereira & Filhos, Lda – Edifício exterior
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José Miguel  
Ferreira
Sócio-gerente da MFPG – Comércio  
e Assistência Técnica, Lda.

Know-how Geberit na Madeira
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A Balneum Banho Design foi 
fundada em 2011 e dá apoio ao 
planeamento, projeto, obra e  
à instalação com apresentação 
de soluções, com materiais 
diferenciadores e inovadores, 
para a casa de banho.

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

Actualmente, não tenho nenhum hobby. Esporadi-
camente participo em torneiros de ténis de mesa, 
desporto que participei durante alguns anos.

Quer dar-nos a sua opinião sobre a Geberit? 

A Geberit, prima por ser uma empresa com pro-
dutos de grande qualidade, transmitindo confiança 
aos seus consumidores.

Conhecedor do setor da Construção e do Turismo na Ilha da 
Madeira que perspetivas traça para a sua evolução no futuro 
próximo? 

Na minha perspectiva o sector da construção civil, 
está a ajustar-se às novas realidades do mercado,  
é o tempo de viragem, a grande aposta é na 
reconstrução, remodelação, reabilitação das 
estruturas existentes, estando o setor privado/  
indústria hoteleira na linha da frente. O turismo 
cada vez mais exigente, obriga os hoteleiros a  
repensar a recons truir a adaptar as suas estru-
turas, tornando-as «amigas» do ambiente, utili-
zando produtos sustentáveis.

Quer indicar-nos algumas obras de referência na Madeira  
com produtos Geberit instalados?

Destaco o fornecimento do Edifício comercial e 
residencial no centro do Funchal – Funchal Centrum 
– Arquitectura Ricardo Bofill, Hotel The Vine, Hotel 
Quinta Mirabela, Hotel Funchal Design, Hotel Duas 
Torres e oHotel Shacarum (Abertura prevista na 
primavera de 2015 ).  ←

→  www.balneumdesign.com

←  MFPG – Comércio e Assistência Técnica, Lda:  
vista parcial da exposição e showroom 

↑  José Miguel Ferreira
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Calhas sifonadas Geberit CleanLine 
para duches

As novas calhas sifonadas Geberit CleanLine  satisfazem os mais exigentes 
requisitos de higiene. O sifão otimizado garante que  não haverá acumulação 
oculta de depósitos. O inovador filtro  recolhe a sujidade, sendo limpo  numa 
questão de segundos, devido a ser facilmente removível, do meio da calha.
Basta limpar - simplesmente lindo.

→  www.geberit.pt/cleanline

Basta 
limpar.

Fácil de limpar:

o filtro é lavável
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