
Para uma  
casa de  
banho melhor.
Soluções Geberit para  
o desenho da casa de banho



Assim se constrói ou renova uma 
casa de banho melhor.
Sem limitações no desenho da casa 
de banho, com soluções inovadoras, 
com simplicidade na instalação,  
com produtos fiáveis e uma ótima 
relação custo-beneficio. Isto é o que 
os seus clientes esperam quando 
tem que projetar ou fazer a 
construção ou a remodelação de 
uma casa de banho. Necessita de 
novas propostas  que melhoram a 
casa de banho em espaço,  
em estética, em limpeza, em 
acústica, em poupança, em 
fiabilidade e em conforto?  
Com as Soluções Geberit terá a 
Solução adequada para qualquer 
situação.

Inovação,
simplicidade
e fiabilidade.
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 → Autoclismos de interior fiáveis, fabricados 
numa única peça em PEAD, com garantia 
de 10 anos.

 → Milhões de autoclismos de interior 
instalados e comprovados durante os 
últimos 50 anos, são a melhor prova da 
nossa qualidade.

 → Garantia de disponibilidade de peças de 
substituição durante pelo menos 25 anos.

 → Elevada eficiência na poupança de água, 
devido à moderna tecnologia de descarga 
(WELL classe A).

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

Autoclismos de interior Geberit.
Melhor em fiabilidade.

Garantia especial de disponibilidade de 
peças de substituição
As instalações embutidas devem 
proporcionar uma vida útil particularmente 
longa. Por esta razão, a Geberit garante a 
disponibilidade de componentes ou peças 
de substituição durante 25 anos. Desta 
forma, disponibilizamos uma garantia de 
serviço que gera confiança e fiabilidade.

A etiqueta WELL (Etiqueta de Eficiência da
Água) ajuda os consumidores a selecionar
os produtos com poupança de água, no
setor sanitário. O autoclismo de interior
Geberit Sigma, 12 cm foi premiado com o
mais elevado nível de eficiência hídrica.

Tecnologia embutida com poupança  
de água
Os autoclismos de interior Geberit podem
ser accionados por placas, com um volume
de descarga, dois volumes de descarga
ou descarga com interrupção descarga. A
capacidade do volume descarga é definida
por todas as válvulas de descarga, 
permitindo uma regulação fácil, por forma a
garantir o uso eficiente da água.

Autoclismos de interior fiáveis
Desde há 50 anos que os canalizadores 
e utilizadores finais confiam nos 
autoclismos de interior Geberit, em 
polietileno. Produzidos numa peça única 
e sem costuras. Mais de 60 milhões de 
autoclismos de interior instalados em todo 
o mundo confirmam a nossa qualidade.

Várias dimensões
As estruturas com autoclismos de interior
Geberit estão disponíveis em vários 
tamanhos, sendo adequadas para 
qualquer situação de construção. Todos 
os modelos estão equipados com uma 
válvula de enchimento fiável e uma válvula 
de descarga silenciosa. As válvulas estão 
facilmente acessíveis, através da placa de 
comando de descarga e sem ferramentas.

Quer nas construções de paredes de alvenaria quer nas paredes 
ligeiras os autoclismos de interior Geberit são o coração de inúmeras 
instalações em casas de banho nos últimos 50 anos. Cada detalhe 
deste produto possui o selo da inovação e tem sido testado em 
milhões de vezes.

1964 1982

Introdução do 
autoclismo de 
interior Geberit 
para embutir na 
parede.

Introdução das 
estruturas Geberit 
Kombifix – com 
autoclismo de 
interior para 
embutir em 
paredes sólidas.

História repleta de acontecimentos e inovação constante.

2008 2011 2013 2016

Introdução do 
sistema Geberit 
DuoFresh. Estrutura 
Geberit adequada à 
placa Sigma40 com 
sistema de extração 
de odor e com 
dispositivo para 
inserção do bloco de 
higiene para sanitas.

Introdução da 
placa Geberit de 
comando de 
descarga Sigma70 
- com mecanismo 
de activação Servo 
penumático para 
descarga do 
autoclismo.

Novo autoclismo 
de interior Sigma 8 
cm, para poupar 
mais água.

Introdução do 
primeiro 
autoclismo de 
interior a nível 
mundial, com 
fixação sem 
ferramentas.
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Geberit Kombifix 
Estrutura com autoclismo de interior
Omega de 12 cm para sanita suspensa.
→ 110.001.00.1

Geberit Kombifix 
Estrutura com autoclismo de interior
Sigma de 8 cm para sanita suspensa.
→ 110.793.00.1

Autoclismo de interior
Autoclismo de interior
Sigma de 8 cm para sanita 
suspensa.
→ 109.790.00.1

Geberit Kombifix 
Estrutura com autoclismo de interior
Sigma de 12 cm para sanita suspensa.
→ 110.374.00.5

Geberit Duofix 
Estrutura com autoclismo de interior
Omega de 12 cm para sanita suspensa.
→ 111.003.00.1

Geberit Duofix 
Estrutura com autoclismo de interior
Sigma de 12 cm para sanita suspensa.
→ 111.374.00.5

Geberit Duofix 
Estrutura com autoclismo de interior
Sigma de 8 cm para sanita suspensa.
→ 111.791.00.1

A gama de estruturas Geberit Duofix está concebida para 
aplicação em paredes ligeiras e sólidas /alvenaria. No caso de 
instalação em frente da parede sólida é necessário aplicar os 
kit de fixação à parede.

A gama de estruturas Geberit Kombifix está concebida para 
aplicação em paredes sólidas e de alvenaria, para poderem ser 
instaladas  embutidas ou à frente da parede e depois pode-se 
aplicar o revestimento.

Os autoclismos de interior podem ser aplicados quer em 
paredes de alvenaria como em paredes ligeiras. O 
autoclismos deve ser instalado embutido ou dentro da 
parede e deve-se aplicar com sanita de assentamento ao 
chão.

Melhor em tecnologia.
Soluções para todos os tipos de casas 
de banho.

Quer seja por baixo de uma janela ou em águas furtadas, 
numa esquina ou numa parede independente, com sanita 
suspensa ou de assentamento ao chão, os sistemas e os 
produtos Geberit permitem possibilidades praticamente 
ilimitadas. Com as estruturas Geberit com vários modelos  
de autoclismos de interior conferem mais elegancia e dão  
a sensação de mais amplitude à casa de banho.

Solução para alturas 
de instalação mais 
baixas (> 85 cm), com 
placa de comando de 
descarga de topo/ 
frontal.

Solução para paredes 
com pouca espessura  
(8 cm) ou para poupar 
mais espaço à frente 
da parede, com 
accionamento da 
descarga na parte 
frontal

Solução normal (à 
frente da parede ou 
embutido na parede) 
com accionamento 
da descarga na parte 
frontal
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Estruturas Geberit Duofix.
Melhor em versatilidade.

Com as estruturas Geberit Duofix, os projectistas, construtores e 
canalizadores têm uma vasta gama de estruturas, de aplicação 
universal na maioria dos equipamentos sanitários.

 → Estruturas individuais universalmente 
aplicáveis para paredes ligeiras ou paredes de 
alvenaria / sólidas mediante kits de fixação.

 → Instalação rápida e simples por apenas uma 
pessoa.

 → Podem ser combinadas com quase qualquer 
sistema de paredes ligeiras do mercado.

 → Estruturas Geberit Duofix para sanitas já 
preparadas para ligação oculta de sistemas 
integrados de lavagem Geberit AquaClean.

← Estruturas Geberit Duofix com autoclismo 
de interior para sanitas suspensas prontas 
para instalação, com tubos para a ligação 
de água e para a ligação elétrica para o 
sistema integrado de lavagem Geberit 
AquaClean.

Para urinóis
Estrutura Duofix para urinóis suspensos com 
sistema de descarga para urinóis.
→ 111.616.00.1

Mais estreita para sanitas suspensas
Estrutura Geberit Duofix com autoclismo de 
interior Geberit Sigma de 8 cm para a insta-
lação de qualquer sanita suspensa.
→ 111.791.00.1

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Duofix com drenagem 
sifonada à parede, para duches de pavimento.
→ 111.581.00.1

Para lavatórios
Estrutura Geberit Duofix para lavatórios 
suspensos.
→ 111.430.00.1

Veja os videos de instalação em:
www.geberit.pt/videoteca

Para bidés
Estrutura Geberit Duofix para bidés suspensos.
→ 111.510.00.1

Para sanitas suspensas, modelo standard
Estrutura Geberit Duofix com autoclismo de 
interior Geberit Sigma de 12 cm para a 
instalação de qualquer sanita suspensa do 
mercado.
→ 111.374.00.5
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Estruturas Geberit Kombifix.
Melhor em fiabilidade.

A gama de estruturas Geberit Kombifix inclui quase todas as 
instalações sanitárias na casa de banho. Concebida para aplicação 
em paredes sólidas e de alvenaria, as estruturas estão preparadas 
com todas as ligações para poderem ser instaladas rápida e 
facilmente.

 → As estruturas Geberit Kombifix: a solução para 
paredes sólidas e de alvenaria.

 → Eficácia demonstrada há mais de 30 anos em 
todo o mundo.

→ As estruturas Kombifix 
Geberit de eficácia 
comprovada, aplicadas em 
paredes sólidas.

Para urinóis
Estrutura Geberit Kombifix para urinóis 
suspensos com sistema de descarga para 
urinóis.
→ 457.611.00.1

Estrutura mais estreita para sanita suspensa
A mais estreita a estrutura Geberit Kombifix 
com autoclismo de interior Sigma de 8 cm.
→ 110.793.00.1

Para lavatórios
Estrutura Geberit Kombifix para lavatórios com 
paters para torneiras.
→ 457.403.00.1

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Kombifix com drenagem
sifonada à parede para duches de pavimento.
→ 457.536.00.1

Para bidés
Estrutura Geberit Kombifix para bidés 
suspensos.
→ 457.608.00.1

Para sanita suspensa, modelo standard
A estrutura Geberit Kombifix com autoclismo
de interior Sigma, 12 cm e com placa acústica e 
instalação com descoplamento acústico da 
sanita suspensa.
→ 110.374.00.5

Veja os videos de instalação em:
→ www.geberit.pt/videoteca
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Autoclismos de interior 
Geberit Omega.
Melhor em flexibilidade.

Ao instalar uma sanita suspensa em frente do parapeito de uma 
janela ou nas águas furtadas, a altura de instalação do autoclismo de 
interior torna-se um critério determinante. Com o autoclismo de 
interior Geberit Omega é uma solução ideal com inúmeras vantagens.

Altura reduzida de instalação 
O recém-desenvolvido autoclismo de
interior Geberit Omega pode ser instalado
a uma altura de 82 cm, e está disponível 
com estruturas Geberit Kombifix e Geberit 
Duofix. Em todos os casos proporciona
um excelente desempenho de descarga, 
com poupança de água, através da dupla 
descarga.

Descarga de topo / frontal
Com uma profundidade máxima de 12 cm,
o autoclismo de interior Geberit Omega
aplica-se em quase qualquer tipo parede.
Pode ser ligado à rede de distribuição de
água pela parte traseira, ou lateral. 
Dependendo do tipo de situação de 
construção, a placa de comando de 
descarga pode ser instalada na frente 
ou no topo da parede parcial construída. 
Tanto a manutenção do autoclismo de 
interior como a aplicação da respectiva 
placa é efectuada sem ferramentas.

Placas de comando compactas
Devido a uma abertura de serviço reduzida 
com 180 mm x 110 mm, o novo autoclismo 
de interior permite a instalação de placas 
de comando mais pequenas e elegantes, 
como as placas Geberit de comando de 
descarga Omega20, Omega30 ou a placa 
Geberit Omega60, à face da parede. Para 
além disto, a Geberit possibilita também 
a possibilidade de instalar a placa a uma 
distância de até 1,7 metros do autoclismo 
de interior Geberit Omega.

1 O autoclismo de interior Geberit Omega 
permite descarga de topo ou frontal.

2 Placas de comando, pequenas e compactas 
permitem novas possibilidades de design.

3 A altura reduzida de instalação proporciona 
uma maior flexibilidade.

 → A solução flexível para uma casa de banho 
personalizada.

 → Altura reduzida de 82 cm que permite a sua 
instalação por baixo de uma janela ou água 
furtada

 → Descarga de topo / frontal.

 → A placa pode ser instalada sem ferramentas.

 → Placas de descarga pequenas e elegantes, ou 
com placas e comandos à distância Geberit.

3

Veja os videos de instalação em:
→ www.geberit.pt/videoteca
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Melhor em soluções.
A Geberit tem o produto adequado 
para cada instalação.

Há milhões de autoclismos de interior Geberit a serem utilizados em todo o mundo e este número está a 
crescer diariamente. Não existe provavelmente nenhuma situação de construção ou desafio que este tipo 
de autoclismo de interior não possa resolver de forma elegante. Quer se trate de mudar as ligações 
existentes, mudando de louça ao chão para louça suspensa ou instalação de canto – os produtos da Geberit 
têm uma resposta para cada problema. Inclusivé permitem regular a altura da sanita e ser aplicada para uso 
por pessoas com mobilidade condicionada.

Ligação da descarga ao chão para ligação à parede, com sanita suspensa
Uma conversão de uma sanita ao chão para uma sanita suspensa pode ser um trabalho
muito caro, principalmente se a drenagem estiver no chão. Para resolver este 
problema, a Geberit desenvolveu um acessório ultra-plano de ligação que permite ligar 
uma sanita suspensa à curva S para continuar a drenagem ao chão. Solução fácil, 
eficaz, com trabalhos mínimos e mais económica.

Solução Geberit com a curva S

Solução tradicional

Sistema de extração de odores
O Geberit DuoFresh incorpora um eficaz tubo de 
extração de odores no autoclismo de interior. 
Através de um botão no topo da placa Sigma40 
activa-se o sistema de extração. O ar é purificado 
através do filtro de carvão ativo e posteriormente 
sai para o exterior.
→ 111.370.00.5

Curva S
Acessório em PVC que facilita a substituição de 
uma saída de esgoto vertical por uma saída 
horizontal para se poder instalar uma sanita 
suspensa.
→ 388.351.29.1 

Placa acústica Geberit
Com este acessório disponível para
sanita e bidés suspensos evitamos a propagação 
de ruídos. 
→ 156.050.00.1

Kit de fixação para ancoragem individual  
à parede
Com este acessório pode-se aplicar facilmente 
uma estrutura Geberit Duofix a uma parede de 
alvenaria. Este Kit de fixação já está incluido no 
fornecimento do autoclismo de interior Geberit 
Sigma de 8 cm (111.791.00.1)
→ 111.815.00.1

Curva excêntrica de 5 cm
Acessório em PVC para substituição de uma 
sanita ao chão com saída de esgoto horizontal 
por uma sanita suspensa.
→ 388.352.29.1

Suporte para barras de apoio
Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa. 
As barras de apoio podem-se fixar nos reforços 
de madeira para que não cedam e cumpram a 
sua função de ajudar as pessoas com 
mobilidade condicionada.
→ 111.375.00.5 

Para mais informação para uma casa de banho 
melhor visite em:
→ www.casadebanhomelhor.com 1716



Placas Geberit.
Melhor em design.

Cada modelo de placa com o seu autoclismo. Os 
autoclismos de interior Geberit Omega deve-se 
usar as placas Omega e os autoclismos Geberit 
Sigma Geberit deve-se aplicar as placas Sigma.

As placas à distância Geberit 01 Geberit 10  
e Geberit 70 são compatíveis com todos  
os modelos de autoclismos de interior Geberit.

Visível o design
Dentro da parede está a técnica de do 
autoclismo de interior. À frente da parede 
só é visível a beleza do design beleza das 
placas Geberit.

Versatilidade dos modelos e 
acabamentos
Dentro da grande variedade, as placas 
Geberit existem em todas as formas e 
cores. Placas com botões quadrados 
ou redondos numa variedade de cores 
e combinações. Mas há também uma 
grande variedade de materiais, em 
plástico, em metal ou em vidro. Para além 
da sua clara componente estética estas 
são o elo final de poupança de água pois 
estão disponíveis para descarga com 
interrupção ou dupla descarga.

Omega30Omega20

A variedade das placas Geberit não está apenas nos materiais e nas 
cores,  é também devido à sua funcionalidade. Quer sejam manuais 
ou eletrónicas, à distância ou à superfície da parede, irá certamente 
encontrar a mais adequada para cada situação.

Sigma20Sigma10 Sigma30Sigma30Sigma01

Placas à superfície da parede

Placas e comandos à distância

Placas flutuantes

Placas eletrónicas

Acabamento personalizável

Placa com sistema de extração de odores

Sigma60 Omega60 Sigma70

Sigma80

Sigma50

Sigma40

Geberit 01 Geberit 10 Geberit 70

Sigma10

Sigma70

Placas manuais
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Sigma60
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga

→  Dimensões: 
214 mm x 132 mm

→ 115.640.GH.1 
Material: zinco  fundido
cromado escovado

→ 115.640.SI.1 
Material: zinco fundido
vidro branco

→ 115.640.SJ.1
Material: zinco fundido
vidro preto

→ 115.640.SQ.1
Material: zinco fundido
vidro umbra

→ 115.788.DW.5 
Material: zinco fundido, PMMA
preto RAL 9005

→ 115.788.SQ.5 
Material: zinco fundido,  
vidro
vidro umbra

→ 115.788.SE.5 
Material: zinco  fundido, 
vidro
vidrio verde

→ 115.788.11.5 
Material: zinco fundido, 
PMMA
branca

→ 115.788.SD.5 
Material: zinco  fundido,
vidro
espelhado

→ 115.788.GH.5
Material: zinco  fundido,
latão
cromado escovado

→ 115.758.KK.5 
Material: plástico
branca/dourada/branca

→ 115.758.KM.5 
Material: plástico
preta/cromado
brilhante/preta

→ 115.758.KL.5 
Material: plástico
branca/cromado mate/
cromado mate

→ 115.758.KH.5 
Material: plástico
cromado brilhante/mate/
cromado brilhante

→ 115.758.KN.5 
Material: plástico
cromado mate/brilhante/
cromado mate

→ 115.787.SN.5  
Material: aço inox
aço inox escovado/
polido/escovado
(aparafusável) 

→ 115.758.KJ.5 
Material: plástico
branca/cromado
brilhante/branca

Sigma10
→  Tipo de descarga:  

Descarga com 
interrupção

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

Sigma50
→  Tipo de descarga:  

Dois volumes de 
descarga

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

→ 115.770.11.5 
Material: plástico
branca

→ 115.770.21.5 
Material: plástico
cromado brilhante

→ 115.770.46.5
Material: plástico
cromado mate

→ 115.770.KA.5
Material: plástico
cromado brilhante/ 
mate

→ 115.770.DT.5
Material: plástico
latão

→ 115.770.DW.5 
Material: plástico
preta RAL 9005

Sigma01
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de 
descarga

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

→ 115.788.00.5
Material: zinco  fundido
personalizável

→ 115.882.KL.1 
Material: plástico
branca/cromado mate/
cromado mate

→ 115.882.KM.1
Material: plástico
preta/cromado
brilhante/preta

→ 115.882.KH.1 
Material: plástico
cromado brilhante/mate/
cromado brilhante

→ 115.882.KN.1 
Material: plástico
cromado mate/brilhante/
cromado mate

→ 115.889.SN.1 
Material: aço inox
aço inox escovado/
polido/escovado
aparafusável)

→ 115.882.KK.1 
Material: plástico
branca/dourada/branca

→ 115.882.KJ.1 
Material: plástico
branca/cromado
brilhante/branca

Sigma20
→  Tipo de descarga:  

Dois volumes de 
descarga

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

Sigma80
→  Dois volumes de  

descarga
→  Dimensões: 

247 mm x 164 mm

Sigma70
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga

→  Dimensões: 
240 mm x 158 mm

Para autoclismos  
de interior 
Geberit Sigma 12 cm
→ 116.090.SG.1 
Material: vidro
vidro preto

Para autoclismos  
de interior 
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SG.1 
Material: vidro
vidro preto

Para autoclismos de interior
Sigma y Omega 12 cm
→ 116.042.21.1*
cromado brilhante

Para autoclismos de  
interior Sigma 8 cm
→ 116.043.21.1*
cromado brilhante

Para autoclismos de interior
Sigma e Omega 12 cm
116.055.KK.1*
branca/dourada/branca

Para autoclismos de  
interior Sigma 8 cm
116.056.KK.1*
branca/dourada/branca

Para autoclismos de 
interior Sigma 12 cm
→ 115.630.SJ.1*
vidro preto

Para autoclismos  
de interior 
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SI.1
Material: vidrio
vidro branco

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SI.1
Material: vidro
vidro branco

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SJ.1
Material: vidro
vidrio preto

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SJ.1
Material: vidro
vidrio preto

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.FW.1
Material: aço inox
aço inox

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.FW.1
Material: aço inox
aço inox

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SQ.1
Material: vidro
vidrio umbra

Para autoclismos  
de interior
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SQ.1
Material: vidro
vidro umbra

Para autoclismos  
de interior 
Geberit Sigma 12 cm 
→ 116.090.SM.1 
Material: vidro
espelhado

Para autoclismos  
de interior 
Geberit Sigma 8 cm 
→ 116.092.SM.1 
Material: vidro
espelhado

Sigma30
→  Tipo de descarga:  

Dois volumes de 
descarga

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

→ 115.883.KK.1
Material: plástico
branca/dourada/branca

→ 115.883.KH.1
Material: plástico
cromado brilhante/mate/ 
cromado brilhante

→ 115.883.KL.1 
Material: plástico
branca/cromado 
mate/ cromado mate

→ 115.883.KN.1 
Material: plástico
cromado mate/brilhante/
cromado mate

→ 115.883.KM.1 
Material: plástico
preta/cromado
brilhante/preta

→ 115.883.KJ.1 
Material: plástico
branca/cromado
brilhante/branca

Para autoclismos de interior Omega Para autoclismos de interior 
Geberit

Omega60
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga

→  Dimensões: 
184 mm x 114 mm

Geberit 01
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga, pneumática

→  Dimensões: 
diámetro 95 mm

Geberit 10
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga, pneumática

→  Dimensões: 
diámetro 94 mm

Geberit 70
→  Tipo de descarga: 

Dois volumes de  
descarga, pneumática

→  Dimensões: 
112 mm x 50 mm

Omega30
→  Tipo de descarga:  

Dois volumes de  
descarga

→  Dimensões: 
212 mm x 142 mm

Omega20
→  Tipo de descarga:  

Dois volumes de  
descarga

→  Dimensões: 
212 mm x 142 mm

→ 115.081.GH.1
Material: zinco fundido
cromado escovado

→ 115.081.SJ.1
Material: zinco fundido/
vidro
vidro preto

→ 115.081.SI.1 
Material: zinco fundido/
vidro
vidro branco

→ 115.080.KJ.1
Material: plástico
branca/cromado
brilhante/branca

→ 115.080.KH.1
Material: plástico
cromado brilhante/mate 
brilhante

→ 115.085.KJ.1
Material: plástico
branca/cromado
brilhante/branca

→ 115.080.KK.1 
Material: plástico
branca/ dourada /branca

→ 115.080.KN.1
Material: plástico
cromado mate/brilhante
/ mate

→ 115.085.KH.1 
Material: plástico
cromado brilhante/mate/
cromado brilhante

→ 115.080.KL.1
Material: plástico
branca/cromado
mate/cromado mate

→ 115.080.KM.1 
Material: plástico
preta/cromado
brilhante/preta

→ 115.085.KM.1 
Material: plástico
preta/cromado
brilhante/preta

→ 115.893.KY.1 
Material: zinco fundido
cromado brilhante/
escovado/brilhante

→ 115.893.45.1 
Material: zinco fundido
dourada

→ 115.893.KJ.1 
Material: zinco fundido
branca/cromado
brilhante/branca

→ 115.893.KX.1 
Material: zinco fundido
cromado escovado/
brilhante/escovado

Sigma30
→  Tipo de descarga:  

Descarga com 
interrupção

→  Dimensões: 
246 mm x 164 mm

Melhor em variedade.
Uma ampla gama de placas.

Apresentamos uma pequena 
seleção dos modelos e 
acabamentos de toda a gama 
de placas.

Se pretender conhecer um 
pouco mais sobre a gama de 
placas Geberit, visite a nossa 
página de internet onde poderá 
encontrara um configurador 
digital de placas com todos os 
acabamentos disponíveis.
 
→ www.geberit.pt/
configuradordeplacas

Placas
Para autoclismos 
de interior Geberit 
Sigma.

Para autoclismos de 
interior Sigma 8 cm
→ 115.635.SJ.1*
vidro preto

Para autoclismos de 
interior Omega 12 cm
→ 115.084.SJ.1*
vidro preto

2120



Futuro incluído.
Estruturas para sanitas com pontos de  
ligação para a rede elétrica e de água.

As estruturas com autoclismos de interior para sanitas suspensas dispõem de 
pontos de ligação para a rede elétrica e de água, pemitindo aos nossos clientes  
ter ou aumentar o conforto da casa de banho no futuro, por exemplo aplicar uma 
sanita suspensa AquaClean com sistema integrado de lavagem e sem problemas.

Placas eletrónicas, sem contacto
Equipada com tecnologia de poupança de água, 
a placa Geberit Sigma10 proporciona a máxima 
comodidade e higiene para todo o tipo de 
aplicações. A descarga eletrónica pode ser 
feita com uma ligação à rede elétrica ou a 
pilhas.

Um novo nível de bem estar
As sanitas Geberit AquaClean com sistema 
integrado de lavagem garantem uma higiene 
suave e natural com água à temperatura do 
corpo, proporcionando uma sensação de 
limpeza e frescura. Quer seja com modelo de 
sanita suspensa ou de assentamento ao chão a 
Geberit AquaClean é um produto design e 
qualidade que durará toda a vida.

Onde está a ligação elétrica?
Uma etiqueta informativa na tampa de acesso ao autoclismo indica a 
posição exacta para ligação à rede elétrica ou à água. Desta forma não 
será necessário procurar as ligações embutidas ou atrás da parede no 
futuro.

Sistema de extração de odores
Eliminar os odores desagradáveis na fonte: 
com o Geberit DuoFresh a extração de odores 
efectua-se diretamente da sanita. O sistema de 
extração de odores o o filtro de carvão ativo 
são de fácil acesso e estão integrados na placa 
Geberit Sigma40.

Placa inteligente
Placa Geberit Sigma80 de elevada qualidade 
em vidro e com o seu sensor detecta a 
presença do utilizador e activa a iluminação  
LED do comando de descarga quando este se 
aproxima. O tipo de descarga e a cor da barra 
de luz LED podem ser programadas, assim 
como outras características.

As sanitas evoluem com as 
tendências. 
As ligações elétricas são agora 
necessárias.

Atualmente uma ligação elétrica pra a 
sanita é um recurso que está incluído 
como uma coisa natural, permitindo 
afinal que a sua casa de banho possa 
refletir as suas necessidades de 
mudança, bem como as respetivas 
tendências de estilo que possam surgir 
no futuro. Com as inovadoras 
estruturas Geberit irá ter tudo 
completamente preparado para o 
futuro - para que possa efetuar todas 
as mudanças que pretender fazer, 
como a aplicação de uma sanita com 
sistema integrado de lavagem Geberit 
AquaClean, um sistema de extração de 
odores Geberit DuoFresh com a placas 
Geberit Sigam40 ou a placa Geberit 
Sigma80.
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O sistema Geberit DuoFresh é  
a solução perfeita para que o ar 
seja continuamente purificado na 
casa de banho: os maus odores 
são retirados diretamente da 
sanita cerâmica. Um filtro de 
carvão ativo garante uma 
purificação completa do ar, antes 
de o devolver para a casa  
de banho.

Sempre com ar puro.
Melhor sem odores com 
Geberit DuoFresh.
Resumo das vantagens:

→  O ar puro não deveria ser um luxo, na medida em que 
todos os odores influenciam o nosso humor.

→  O sistema Geberit DuoFresh é mais eficiente e 
economiza mais energia que usar os purificadores  
de ar ou as janelas abertas.

→  O sistema Geberit DuoFresh é fácil de utilizar e a sua 
tecnologia está embutida na parede.

A extração de odores é ativada, 
através dum botão acessível, no 
topo da placa de comando de 
descarga Sigma40. Desliga-se 
automaticamente após dez minutos.

Acessível
O filtro de carvão ativo e o 
dispositivo para inserção do
bloco de higiene da sanita
são facilmente acessíveis
através da placa de comando
de descarga.

Silencioso
Um extrator silencioso
acciona a renovação do ar,
devolvendo-o purificado
à casa de banho.

Direto
Os maus odores são 
extraídos diretamente
do interior da sanita.

Eficiente
O ar fica bem purificado com
filtro de carvão ativo.
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Matteo Thun
O famoso arquiteto Matteo Thun 
concebe produtos actuais mas a 
pensar no futuro.

Geberit AquaClean Sela:  
a sanita com sistema integrado de lavagem que 
parece uma sanita normal.
A Geberit AquaClean Sela foi concebida pelo arquiteto 
e designer Matteo Thun e enquadra-se praticamente 
em todos os  ambientes da casa de banho, devido ao 
seu design elegante. A tecnologia inteligente da 
funcionalidade de jacto de água, assim como todas as 
ligações de alimentação eléctrica e de água, são 
discretamente integradas no corpo da sanita 
cerâmica. O jacto de água é suave e arejado, 
garantindo uma limpeza íntima completa, com baixo 
consumo de água. A Geberit AquaClean Sela é fácil de 
limpar, cumprindo todas as expectativas modernas de 
higiene, design e sustentabilidade. É uma sanita com 
sistema integrado de lavagem concebida para uma 
casa de banho melhor.

A sanita Geberit AquaClean Sela limpa, refresca e dá uma nova sensação de bem-estar 
com água à temperatura corporal. Devido à sua função de detecção do utilizador, a água 
começa a aquecer automaticamente, enquanto se aproxima da sanita. A superfície 
cerâmica repele toda a sujidade. O assento ergonómico e a tampa com função de fecho 
amortecido, desmontam-se facilmente para facilitar a limpeza. tal como toda a gama, a 
Geberit AquaClean Sela cumpre com todas as nomas da Directiva Europeia de 
EcoDesign e devido à sua função de poupança de energia, o consumo de eletricidade é 
mínimo, mesmo no modo de espera.

Geberit AquaClean Sela
Uma nova dimensão na 
higiene intíma.

1

2

1    Uma jacto suave de água pulverizada que 

pode ser regulado individualmente dos cinco 

níveis existentes.

2    Como em toda a gama, a cabeça do jacto faz 

auto-limpeza com água antes e após cada 

uso.

3    O comando à distância é muito intituitivo, 

facilitando o uso e a regulação das funções 

da sanita com sistema integrado de lavagem.

4    Pode-se também usar facilmente o painel de 

controlo, oculto por baixo da tampa da 

sanita.

1

3

2

4
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Geberit Monolith.
Melhor em design.

1 Revestimento frontal é fabricado em vidro 
temperado de segurança, disponível em 
branco, preto, umbra, areia e verde.

2 As tampas e os tampões laterais são em 
alumínio escovado para ter uma melhor 
estética.

Uma nova sanita em poucas horas
O módulo sanitário Geberit Monolith para
sanitas facilita a renovação rápida da 
sanita e autoclismo antigos, portanto, 
sendo uma solução perfeita para 
modernizar as casas de banho mais 
antigas com autoclismos de exterior. Os 
módulos sanitários podem geralmente ser 
ligados à rede de distribuição de água e 
de esgotos existentes, sem interferir com 
a estrutura do edifício. A instalação pode 
ser efectuada por um único canalizador, 
em poucas horas, com o mínimo de pó e 
de ruído.

Para sanitas de assentamento ao chão 
(BTW) e suspensas
O Geberit Monolith está disponível em 
várias cores: branco, preto, umbra, areia e 
verde. Para além disso existem modelos 
diferentes para sanitas suspensas e de 
assentamento ao chão* (back-to-wall). 
Inclui também uma versão compatível com 
as sanitas Geberit AquaClean com sistema 
integrado de lavagem.

Design inteligente, tecnologia fiável
Com um mecanismo de dois volumes 
de descarga, o módulo Geberit Monolith 
poupa água devido à experiência da 
Geberit com os mecanismos que estão no 
interior do autoclismo são extremamente 
silenciosos. O materiais com que os 
Geberit Monolith são fabricados são 
de elevada qualidade, como seja o 
aluminio escovado das tampas laterais ou 
revestimento frontal em vidro temperado 
com os cantos boleados.

Os módulos sanitários Geberit Monolith são uma solução elegante para  
a renovação da casa de banho pois não necessitam de muitas horas para a 
sua instalação e muda-se a decoração da casa de banho numa manhã.

 → Alternativa prática para a 
renovação da casa de banho ou do 
autoclismo em poucas horas.

 → Adequado para uso com a maioria 
dos aparelhos de cerâmicos 
suspensos ou ao chão (BTW).

 → Módulo sanitário com poupança de 
água devido ao mecanismo de 
dupla descarga.

 → Fabricado com os melhores 
materiais

 → Com apenas 10 cm de espessura.

1

2   

Para sanitas suspensas.

Para sanitas de 
assentamento ao chão 
(BTW).

Para bidé suspenso / ao 
chão.

3

101 ±1

10485

101 ±1

10485

6

6

3

101 ±1

10485

101 ±1

10485

6

6

Vidro branco (SI) Vidro preto (SJ) Vidro umbra (SQ) Vidro areia (TG) Vidro verde (SL)

Laterais Alumínio escovado Alumínio escovado Alumínio escovado Alumínio escovado Alumínio escovado 

Aplicações - Sanita ao chão (BTW)
- Sanita suspensa
- Geberit AquaClean
-  Bidé suspenso / ao 

chão

- Sanita ao chão (BTW)
- Sanita suspensa
- Geberit AquaClean
-  Bidé suspenso / ao 

chão

- Sanita ao chão (BTW)
- Sanita suspensa
- Geberit AquaClean
-  Bidé suspenso / ao 

chão

- Sanita ao chão (BTW)
- Sanita suspensa
-  Bidé suspenso / ao 

chão

- Sanita ao chão (BTW)
- Sanita suspensa

→ 131.021.TG.5
→ 131.022TG.5

→ 131.021.SL.5
→ 131.022.SL.5

→ 131.002.TG.5
→ 131.003.TG.5

→ 131.002.SL.5
→ 131.003.SL.5

→ 131.021.SJ.5
→ 131.022.SJ.5

→ 131.002.SJ.5
→ 131.003.SJ.5

→ 131.030.TG.5

→ 131.021.SI.5
→ 131.022.SI.5

→ 131.002.SI.5
→ 131.003.SI.5

→ 131.030.SJ.5→ 131.030.SI.5

→ 131.021.SQ.5
→ 131.022.SQ.5

→ 131.002.SQ.5
→ 131.003.SQ.5

→ 131.030.SQ.5
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Sistema Geberit de drenagem
sifonada à parede para duche.
Melhor na parede.

Instalar na parede o sifão do duche - uma inovação da Geberit. Os 
sistemas Geberit com drenagem sifonada à parede para duches de 
pavimento foram comprovados, tanto para as remodelações, como 
para as novas casas de banho, tornando-se assim num novo padrão.

Pavimento contínuo
Ao mudar o escoamento do duche para a 
parede fez com que fosse possível ter um 
pavimento contínuo. Isto torna mais fácil 
aplicar o enchimento do piso, dando uma 
impressão geral de limpeza e higiene.

Disponível para qualquer tipo de parede
O sistema Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento pode ser 
integrado numa parede sanitária e ligada aos
tubos de descarga existentes, sem esforço. As 
estruturas Geberit Kombifix e as Geberit Duofix 
são fornecidas prontas para instalar, reduzindo 
significativamente o trabalho necessário à 
aplicação e garantindo também uma ligação 
perfeita e durável.

Fácil limpeza
O sistema Geberit com drenagem sifonada à
parede para duches de pavimento possui
integrado um filtro para cabelos, podendo ser 
facilmente removido e limpo em qualquer
momento. Para além disto, a drenagem 
sifonada à parede torna mais fácil a limpeza do 
pavimento do duche.

Coordenar com facilidade o trabalho das
diversas especialidades
O sistema Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento é concebido 
para não deixar dúvidas, quando se trata do 
trabalho do ladrilhador. Deve instalar-se 
adicionalmente um novo perfil colector no piso, 
em frente à entrada do sifão, tornando mais 
fácil criar uma ligeira pendente no pavimento.

Baixa altura de instalação
Em resultado da baixa altura do novo sifão (65 
mm), o sistema Geberit com drenagem sifonada 
à parede é também particularmente adequado 
para situações de renovação e para 
enchimentos com pouca altura.

 → Soluções inovadoras e visualmente atraentes 
para drenagem de duches.

 → Continuação do revestimento do pavimento da 
casa de banho no duche, sem interrupções.

 → Intervenção mais fácil para o ladrilhador.

 → Melhor em conforto ao retirar o sifão do 
pavimento pois não o necessita de pisar 
durante o duche.
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1 Ligação da drenagem
A ligação do esgoto pode ser feita à 
esquerda ou à direita.

2 Determinar a altura da drenagem
A altura final da drenagem dependerá da 
espessura da tela de impermeabilização, 
da argamassa e revestimento. Deve-se ter 
em conta também a pendente de 1-2% 
para o escoamento da água do duche.

3 Fixação 
Coloca-se a curva de esgoto à altura 
necessária e liga-se à rede de drenagem. 
É ideal para pisos com apenas 65 mm de 
espessura, devido à sua dimensão 
reduzida.

4 Espessura da parede
Ajuste a profundidade de instalação 
sempre entre 10 a 40 mm relativamente à 
espessura da parede (gesso cartonado 
ou alvenaria)

5 Impermeabilização
Sobre a argamassa aplica-se a tela 
fornecida juntamente com a estrutura. 
Com um material colante une-se à 
restante tela de impermeabilização da 
casa de banho.

6 Revestimento da parede
Após a aplicação dos azulejos, coloca-se 
o filtro de cabelos no sifão e fixa-se a 
tampa na altura correcta com a ajuda do 
molde incluido na caixa.

Melhor em instalação.
O design que facilita a instalação.

Mais informação em:  
→www.geberit.pt/videoteca
Aqui encontrará um video explicativo da 
instalação.

32

5Tampa
Aplicação: Em todas as estruturas 
Geberit com drenagem sifonada à 
parede para duches de pavimento.
→ 154.335.21.1  cromado brilhante 
→  154.336.FW.1  aço inox escovado
→  154.337.FW.1  aço inox escovado, 

aparafusável
→ 154.335.11.1.  branca
→  154.339.00.1  personalizável com 

moldura
→  154.338.00.1  personalizável

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Duofix com 
drenagem sifonada à parede, 
para duches de pavimento, altura 
130 cm.
Torneiras: inclui a placa para 
montagem de misturadoras de 
duche.
Aplicação: paredes ligeiras ou 
sólidas / alvenaria.
→ 111.581.00.1

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Duofix com 
drenagem
sifonada à parede para duches de 
pavimento, altura 50 cm.
Torneiras: colocadas diretamente 
na parede.
Aplicação: paredes sólidas / 
alvenaria.
→ 111.593.00.1

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Kombifix com 
drenagem sifonada à parede para 
duches de pavimento, altura 20 cm.
Torneiras colocadas diretamente 
na parede.
Aplicação: paredes sólidas / 
alvenaria.
→ 457.536.00.1

1

3

5

2

4

6

Para duches de pavimento
Estrutura Geberit Duofix com 
drenagem sifonada à parede, 
para duches de pavimento, 
altura 130 cm.
Torneiras: montadas na 
superfície da parede.
Aplicação: paredes ligeiras ou 
sólidas / alvenaria.
→ 111.589.00.1 

50

130

50

53
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8

11

50
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3332



Calha Geberit CleanLine para duche.
Melhor em limpeza.

Design inovador, facilidade visível
As calhas de duche tornaram-se muito 
populares, por causa do seu design, com 
linhas intemporais. As calhas Geberit 
CleanLine para duche tem outra grande 
vantagem: devido à sua tecnologia inovadora 
estas são mais fáceis de instalar e limpar.

A calha Geberit para duche de pavimento combina uma elegância 
intemporal com uma fácil instalação da drenagem ao pavimento.  
Para além disto, o seu inovador sistema resolve os problemas de 
higiene que apresentam muitas calhas de duche.

Instalação mais fácil
As calhas Geberit CleanLine são compostas 
por dois elementos: uma calha colectora em 
aço inox, é a parte visível, por baixo desta, 
encontra-se um sifão com uma altura reduzida 
(65 mm) ou compatível com ralo sifonado com 
saída vertical. A montagem é igual e simples 
como um ralo de pavimento. Devido à tela 
impermeabilizante injectada de fábrica, liga-se 
firmemente ao esgoto, garantindo a máxima 
estanquidade.

Fáceis de instalar....e de limpar.

160 mm

mínimo 300 mm - máximo 1.300 mm

Calha CleanLine20, aço inox polido e metal escuro

Calha CleanLine69, aço inox polido

Variedade de modelos

Comprimento e colocação flexíveis
As calhas Geberit CleanLine podem cortar-se 
no comprimento desejado diretamente no 
momento da instalação para adequar-se ao 
espaço de cada duche. Disponíveis no 
comprimento de 90 e 130 cm e combinam na 
perfeição com qualquer tipo de pavimento, 
podendo colocar-se ao centro ou  lateralmente 
junto à parede do duche.

Concebidas para uma melhor limpeza
Concebidas para uma melhor limpeza
As calhas tradicionais não são fáceis de limpar 
com frequência., o que não acontece com as 
calhas Geberit CleanLine: a sujidade elimina-se 
na perfeição através da superfície colectora. 
Para além disto, o filtro para cabelos 
incorporado pode ser retirado e limpo num 
instante. Pode comprovar a diferença no video 
que encontrará em:  
→ www.geberit.pt/cleanline

 → Design único com superficie colectora, filtro 
para cabelos, sifão.

 → Tão fiável e fácil de montar como um ralo de 
pavimento.

 → Grande satisfação dos clientes, devido à fácil 
limpeza e ao seu moderno e intemporal.

Mais informação em:
→ www.geberit.pt/cleanline
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Em resumo as nossas soluções Geberit:
Geberit 185
→ 116.335.21.1 (sem misturadora)
→ 116.365.21.1 (com misturadora)

Estrutura Geberit Kombifix para 
urinol suspenso
→ 457.606.00.1

Urinol Geberit Preda
→ 116.070.00.1

Separador de urinol, em plástico
→ 115.201.11.1

Separador de urinol, em plástico
→ 115.202.11.1

Separador de urinol, em vidro
→ 115.211.TF.1
→ 115.211.TD.1
→ 115.211.CD.1

Urinol Geberit Selva
→ 116.080.00.1

Urinol Geberit Preda, sem água
→ 116.071.00.1

Urinol Geberit Preda, sem água
→ 116.081.00.1

Estrutura Geberit Duofix para 
urinol suspenso
→ 111.676.00.1

Estrutura Geberit Kombifix para 
urinol suspenso, sem água
→ 457.686.00.1

Estrutura Geberit Duofix para 
urinol suspenso, sem água
→ 111.686.00.1

Geberit 87/88, instalação à parede
→ 116.107.21.1/116.108.21.1 (sem misturadora)
→ 116.127.21.1/116.128.21.1 (com misturadora)

Geberit 186
→ 116.336.21.1 (sem misturadora)
→ 116.366.21.1 (com misturadora)

Casa de banho pública  
com Geberit.
Melhor em higiene

 →  Torneiras eletrónicas Geberit: Evitam o 
desperdício de água em cada utilização.

 →  Sistema de urinóis Geberit com modelos 
cerâmicos: Geberit Selva e Geberit Preda.

 → 3 modos de funcionamento dos urinóis: descarga 
económica com placas eletrónicas e manuais, 
descarga oculta ou funcionamento sem água.

 →  Solução esteticamente atrativa que inclui 
separadores de urinóis, a par.

 →  Sistemas de urinóis com placas de descarga 
automática, sem contacto.

Torneiras eletrónicas Geberit.

Sistema de urinóis Geberit

Separadores de urinóis

Mais informação em: 
→ www.geberit.pt/urinois
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Cuidamos do nosso ambiente.
A Geberit cria qualidade de vida. A Geberit cria qualidade de 

vida. Fá-lo com uma gestão 
inovadora da água, uns vastos 
conhecimentos tecnológicos e 
uma orientação constante para a 
sustentabilidade que se aplicam 
a todos os produtos, a todas as 
áreas e a todos os processos.

Um serviço que mereceu um amplo
reconhecimento
O nosso trabalho foi galardoado com vários
prémios. A Geberit recebe prémios
constantemente devido ao seu rendimento
na área da sustentabilidade. A empresa de
comunicação canadiana Corporate Knights,
por exemplo, reconheceu a Geberit como
uma das 100 empresas mais sustentáveis
até 2012.

Em todas as áreas
A Geberit implementa a sustentabilidade
em todas as áreas. Por exemplo, o
desenvolvimento dos nossos produtos
baseia-se numa abordagem sustentável
que cumpre os critérios do Ecodesign.
Damos o máximo ênfase à eficiência
energética durante a produção.
Selecionamos os nossos parceiros e
fornecedores com base em critérios
exigentes, também marcamos a
tendência, em termos de reciclagem dos
nossos produtos.

Poupança anual de toda a gama de dois volumes de 
descarga e descarga única da Geberit em comparação 
com os sistemas tradicionais de descarga de 9 litros.

Poupança de água, nos produtos
Geberit 2010-2015
(em milhões de m3)
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Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, nº 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 25 26 27
F 217 930 738
apoioaocliente.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt

Para mais
informação:
800 25 26 27
Assessor Pessoal Geberit
→ Informação personalizada.

→ Respostas às suas perguntas.

→ Combine visitas aos Centros de Informação Geberit.

→  Conheça os nossos pontos de venda, distribuidores e 
instaladores recomendados, delegados técnicos e 
muito mais.

→  Visite as Soluções Geberit para uma casa de banho 
melhor: www.casadebanhomelhor.com

→  Se desejar mais informação acerca dos nossos produtos 
visite a nossa página web:     →  www.geberit.pt


