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Soluções Geberit para  
uma casa de banho melhor.
Se pretende remodelar a sua casa
de banho para ficar ao mesmo nível
do resto da sua casa, existem várias
formas de concretizar as suas ideias:
renovar alguns elementos ou fazer 
uma remodelação integral. Substituir 
uma sanita com autoclismo de 
exterior por um autoclismo de interior 
Geberit é uma operação muito 
simples, tanto se escolher instalar 
uma sanita com assentamento ao 
chão como uma suspensa. Seja o 
que for que decidir, o importante é 
atingir os seus objetivos, melhorando 
o conforto, o espaço, a estética, 
o bem-estar, o silêncio, a higiene, 
a durabilidade, a poupança e a 
sustentabilidade. A Geberit, uma 
empresa Suíça, com mais de 140 
anos de experiência, vai ajudá-lo a 
transformar a sua casa de banho 
num espaço de bem-estar. Deixe-se 
seduzir pelas Soluções Geberit.

Inovação,
simplicidade
e fiabilidade.
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Um resumo.
Para uma casa  
de banho melhor...

... em estética
Ao embutir o autoclismo na parede,
conseguimos um melhor design e uma 
maior amplitude que melhoram a estética 
da casa de banho.

... em inovação
A Geberit é mundialmente conhecida
pelos seus produtos inovadores, de
renome internacional, devido à sua
durabilidade e ao seu design.

... em silêncio
Esqueça os ruídos na casa de banho. Os
autoclismos de interior Geberit mantêm 
os ruídos na parede, evitando os 
problemas causados por estes.

... em instalação
Os autoclismos de interior são muito
fáceis de instalar; assim o comprovam 60
milhões de instalações, realizadas com
sucesso.

... em limpeza
Os sistemas embutidos permitem uma
limpeza melhor e mais fácil da casa de 
banho.

... em fiabilidade
Após 50 anos a fabricar autoclismos de 
interior, a Geberit é sinónimo de 
qualidade. Por isso disponibilizamos 10 
anos de garantia e 25 anos de 
disponibilidade em peças de substituição.

... em espaço
Os autoclismos de interior Geberit
permitem mais espaço na casa de banho. Duche  20

Os duches de pavimento criam um ambiente 
elegante, amplo e também oferecem conforto.
A tecnologia inovadora da Geberit torna possível 
uma instalação fácil e segura. Geberit Monolith  18

Um novo conceito para a casa de banho. Modelos 
em vidro e aluminio para renovar a casa de banho. Geberit  

AquaClean Sela  16
Comprova a nova forma de higiene intima com água 
com a inovadora sanita com sistema integrado de 
lavagem, concebido por Matteo Thun.

Soluções Geberit para 
instalações sanitárias 
públicas 24
Uma casa de banho melhor em higiene e poupança de água.

Sem maus odores  14
Com o sistema de extração de odores Geberit 
DuoFresh acabaram-se os maus odores, sem 
necessitar de abrir a janela e sem ambientadores.

Placas para 
autoclismos de 
interior  6
Ao colocar a técnica funcional 
embutida ou atrás da parede; à frente é 
só visível o design e a estética.
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Placas para autoclismos  
de interior Geberit.
Para sanitas ao chão ou suspensas

Melhor  
em estética

Autoclismos de interior 
Geberit para sanitas com 
assentamento ao chão ou
suspensas.
Na remodelação integral de 
uma casa de banho, valerá 
a pena ocultar o autoclismo 
atrás da parede para aumentar 
espaço e criar uma nova 
sensação de amplitude.  
Para isso não é necessário 
instalar uma sanita suspensa; 
também é possível com 
sanitas com assentamento 
ao chão. A Geberit possui 
soluções fiáveis que foram 
testadas um milhão de 
vezes, em muitos projetos de 
remodelação.

Autoclismos de interior 
Geberit para sanitas 
suspensas
Se pretender modernizar uma 
instalação sanitária pública ou 
uma casa de banho, o 
autoclismo de interior para 
sanita suspensa é a solução 
perfeita. A estética da casa de 
banho muda completamente, 
transformando-se num local 
melhor em termos de design, 
espaço, acústica e higiene. 
Para além disto, ao embutir o 
autoclismo na parede e 
combiná-lo com uma sanita 
suspensa facilita-se mais 
ainda a limpeza. Conseguir 
uma nova imagem na casa de 
banho não podia ser mais 
simples.
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À prova de fugas
A curva de descarga está 
diretamente soldada ao 
autoclismo, o que a torna 
totalmente estanque.

Sistemas embutidos.
Soluções Geberit para  
uma casa de banho melhor.

Vantagens gerais:

→  Toda a casa de banho fica esteticamente 
melhorada.

→  Espaço sem obstáculos na hora de limpar, 
quando se instala com uma sanita 
suspensa.

→  Manutenção muito simples, devido a um 
fácil acesso, através da placa de comando 
de descarga.Sucesso

Os nossos sistemas 
embutidos são uma 
tecnologia de sucesso 
utilizada há já mais de 50 
anos.

Durabilidade
A disponibilidade das nossas 
peças de substituição está 
garantida durante 25 anos.

Fiabilidade
O nosso processo de 
qualidade, dividido em três 
fases diferentes, garante a 
máxima fiabilidade e 
segurança.

Estável
Sem oscilações, nem 
vibrações: a estrutura, em 
aço inoxidável, foi concebida 
para suportar todo o peso da 
sanita e do utilizador.

Garantia
A experiência comprovada,  
 com mais de 60 milhões de 
instalações, transfere-separa 
cada um dos nossos produtos.

Sistemas embutidos Geberit:
Qualidade atrás da parede com a 
máxima garantia

50
anos

60
milhões

25
anos
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Placas Geberit.
O design marca a diferença.

Disponível para 
acabamento personalizável

Sistema de descarga sem 
contacto

Disponível para 
acabamento personalizável

À superfície da paredeCom sistema de extração 
de odores

A distância A distância A distância

As placas de comando de descarga Geberit marcam 
uma evidente diferença no design de qualquer casa 
de banho. Uma ampla variedade de materiais, 
formas, cores e superfícies para nos adaptarmos a 
todos os gostos e situações. Dispomos até de 
acabamentos personalizáveis, ao seu gosto, em 
alguns dos nossos modelos.

Visite o nosso configurador digital de placas:
→ www.geberit.pt/configuradordeplacas

Sigma70

Sigma10 Sigma30

Sigma40 Sigma50

Omega20

Geberit 01 Geberit 10 Geberit 70

Omega30 Omega60

Sigma60 Sigma80

Sigma20 Sigma30Sigma01

As placas à distância Geberit 01, 
Geberit 10 e Geberit 70 permitem 
colocar a placa de descarga em 
qualquer posição, no máximo até 
1,70 cm do autoclismo de interior.

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

Atualmente uma ligação elétrica para 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.

1 Sanita com sistema integrado de 
lavagem Geberit AquaClean Sela.

2 Placa de descarga Geberit Sigma80, 
sem contacto.

3 Sistema com extração de odores 
Geberit DuoFresh, com placa 
Geberit Sigma40.

1

2

3
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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.

Farto dos maus odores 
na casa de banho?
Respire bem 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.

O sistema de extração de odores é 
ativado, pressionando-se 
discretamente o botão colocado no 
topo da placa Geberit Sigma40. 
Desliga-se automaticamente após 
10 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 do jato de água, assim como 
todas as ligações de alimentação elétrica e 
de água, são discretamente integradas no 
corpo da sanita cerâmica. O jato 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    Um jato suave de água pulverizada que pode 

ser regulado individualmente para um dos 

cinco níveis existentes.

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

auto-limpeza com água antes e após cada 

uso.

3    O comando à distância é muito intuitivo, 

facilitando muito o uso e o ajuste 

individualizado a cada utilizador da sanita 

AquaClean Sela.

4    Pode também  utilizar-se com facilidade o 

painel de controlo, oculto por baixo da tampa 

da sanita.

1

3

2

4
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Um design elegante na sua casa de banho e de fácil instalação. Toda a 
tecnologia Geberit está presente no desenvolvimento do novo Geberit 
Monolith, galardoado com vários prémios internacionais. Com materiais de 
elevada qualidade, como o vidro  e o alumínio, permitindo assim combinar 
a fiabilidade e a estética. Está disponível em várias cores (branco, preto, 
umbra, areia e verde), sendo compatível com sanitas suspensas e ao chão* 
(back-to-wall). Geberit Monolith é a solução perfeita para qualquer casa de 
banho, inclusivé se pretende complementar com os modelos de sanita Geberit 
AquaClean com sistema integrado de lavagem.

*  Para obter informação sobre as sanitas 
compatíveis consulte o nosso Assessor 
Pessoal Geberit através do telefone: 
800 252 627.

Geberit Monolith.
Surpreendentemente simples.Melhor  

em design.

Disponível para bidé suspenso e ao chão.
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Sistema Geberit de drenagem
sifonada à parede.
Melhor em conforto.

 →  Solução inovadora com drenagem 
sifonada à parede que melhora o 
conforto no duche ao eliminar as 
tampas metálicas no pavimento.

 →  Inclui um filtro para cabelos facilmente 
acessível para limpeza, colocado por 
detrás da tampa.

 →  Trata-se de uma solução técnica e 
estética que simplifica em grande 
medida a instalação do duche de 
pavimento.

 →  Ao retirar a base de duche convencional 
o aspecto da casa de banho altera-se 
radicalmente pois o pavimento fica com 
uma superfície continua e sem 
obstáculos.

→  Uma nova estética devido à continuidade do 
pavimento sem interrupções.

→  Facilita a limpeza da casa de banho sem 
elementos no pavimento que a dificultem.

→  Esta elegante Solução Geberit é uma nova e 
inovadora alternativa à instalação das bases de 
duche. Foi desenvolvida com a experiência de 
mais de 60 milhões de instalações embutidas em 
todo o mundo.

Melhor em estética
Com a tampa personalizável 
pode também dar 
continuidade ao acabemento 
da parede.

Melhor em limpeza
Inclui um filtro para cabelos 
de fácil acesso.

Melhor em instalação
Fácil de instalar com 65 mm 
de altura do chão. Sifão 
acessível para fácil 
manutenção. 

Cromado brilhante Aço inox escovado Branca

Acabamento personalizável
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Calha Geberit CleanLine para duche.
Finalmente pode combinar um design 
elegante com funcionalidade e limpeza.

Isto é o que as calhas Geberit CleanLine para duche permitem:

→  Design intemporal:  aço inox polido para um aspecto sempre 
elegante.

→  Fácil limpeza: devido ao seu inovador design a limpeza é mais 
fácil que numa calha de duche convencional.

→  Fácil instalação: Kit de instalação completo para que o 
instalador possa aplicar e selar sem esforço.

→  Para mais informação visite: www.geberit.pt/cleanline

Quer seja aplicada lateralmente junto à parede ou ao centro do duche pode disfrutar de 

uma drenagem perfeita, sem rebordos desagradáveis que possam magoar os pés.

O acabamento em aço inox combina com qualquer 

pavimento. A calha de duche pode cortar-se à medida exacta 

e desejada caso seja necessário durante a instalação.

O filtro para cabelos é especialmente fácil de limpar e retem 

eficazmente os cabelos e a sujidade.

CleanLine20

CleanLine60

CleanLine60, extraplana

Melhor em 
limpeza.

Calhas disponíveis:
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Em resumo as nossas soluções Geberit:
↑  Torneira eletrónica Geberit 87 para 

instalação na parede

Casa de banho pública  
com Geberit.
Melhor em limpeza

 → 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.

↑ Torneira eletrónica Geberit 185

Torneiras eletrónicas Geberit

Separadores de urinóis

↑ Torneira eletrónica Geberit 185

Sistemas de urinóis Geberit

Separador de urinol, plástico Separador de urinol, plástico Separador de urinol, vidro

↑ Urinol Geberit Preda, sem água↑ Urinol Geberit Preda

↑ Urinol Geberit Selva, sem água↑ Urinol Geberit Selva
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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 e 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

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, reformadores 
e instaladores recomendados, delegados técnicos e 
muito mais.

→   Visite a nossa página de internet dedicada às 
Soluções Geberit para uma casa de banho melhor: 
http://www.casadebanhomelhor.com/

→   Se desejar mais informação acerca dos nossos 
produtos visite a nossa página web.

→ www.geberit.pt


