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Na capa
O edifício residencial de 14 apartamentos  
«Living Levels» junto à margem do rio Spree – 
mesmo no coração de Berlim.
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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros clientes,

Os proprietários dos edifícios que  
acreditam na importância da qualidade 
e sustentabilidade representam uma 
grande maioria. Os motivos são claros. 
A longo prazo, a fiabilidade e a durabi
lidade irão poupar muito tempo, esforço 
e – na maioria dos casos – também 
dinheiro.
No entanto, só alguns proprietários dos edifícios estão a fazer o mesmo  
que François Marlier da Bélgica, que poderá ler mais sobre isto nesta revista. 
Merlier colocou toda a sua energia na procura do seu ideal para um novo 
edifício de elevada qualidade. Como as soluções disponíveis no mercado eram 
muitas vezes insuficientes para satisfazer as suas necessidades decidiu,  
por isso,  desenvolver as suas próprias soluções.

Trabalhar com clientes assim é muito fascinante e estimulante, as pessoas 
como François Marlier, por vezes, questionam coisas para as quais nunca se 
tinha pensado. Este representa uma lufada de ar fresco para a vitalidade e 
para a capacidade inovadora do nosso sector.

Desejolhe(s) mais uma leitura agradável.
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Projetos com soluções Geberit

1

A Garagem do pão, em Aveiro 
Outrora uma garagem, agora uma padaria… 
foi, mesmo assim, que nasceu a Garagem 
do Pão, na Palhaça, uma vila do concelho de 
Oliveira do Bairro, em Aveiro.
Após 8 meses de obras, a nova Garagem 
nasceu a 5 de agosto de 2015, pertencente 
à família «Fernandes&Simões». Quem diria 
que o espaço que antigamente abastecia 
os veículos da vila, hoje delicia quem os 
conduz.

Intervenientes
–   Distribuidor: Adriazul
–   Arquitectura/designer de interiores e 

decoração: Arq.ª Liliana Simões
–   Empreitada Geral: Prehab, Lda

Produtos Geberit instalados 
–   Estruturas Geberit Duofix com autoclis-

mo Sigma 12 cm para sanitas suspenas e 
placas Geberit Sigma10. 

–   Sistema de descarga para urinóis, com 
placa Sigma10

2

Instituto Bacteriológico Câmara 
Pestana, em Lisboa
O novo edificio da Faculdade de Medecina 
de Lisboa, construído no «campus» do hos-
pital de Santa Maria, destinado ao ensino, 
investigação laboratorial e atendimento ao 
público com 7.500 m2 de construção e 80 
lugares de estacionamento coberto.

Intervenientes
–   Empreiteiro: Zucotec
–   Arquitectura: BB Arquitectos – Projecto 

em co-autoria com Gonçalo Byrne

Produtos Geberit instalados
–   Estruturas Geberit Kombifix com 

autoclismo de interior Sigma 12 cm
–   Placas Geberit Tango
–   Distribuidor: Mantovani

3

Hotel Fénix Music, em Lisboa
O renovado Hotel Fénix Music, teve tam-
bém uma ampliação, com 3 estrelas e um 
bar/lounge, celebra a música, sendo um 
verdadeiro estímulo a todos os sentidos, 
uma viagem pelo universo da música, des-
de o momento da chegada à partida.

Geberit Knowhow instalado
–   Estruturas Geberit Kombifix com 

autoclismo de interior Geberit Sigma 
–   Placas Geberit Sigma20, aço Inox 
–   Sistemas de descarga de urinol com 

placa Sigma01

Intervenientes
–   Empreiteiro: San José Constructora
–   Arquitectura: Atelier Oscar Santos 
–   Distribuidor: Decorpita

→  https://pt.hoteis.com/ho505910/
hffenixmusiclisboaportugal/

1

2

3
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Produtos & Soluções

Conforto na sua 
máxima beleza
Uma sanita de assentamento ao chão com sistema 
integrado de lavagem – instalada num dia
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Pode um canalizador sozinho substituir uma 
sanita de assentamento ao chão com um 
autoclismo de exterior convencional, em 
menos de um dia? Claro que sim – sem ses 
ou mas! Ao combinar uma sanita de assen-
tamento ao chão Geberit AquaClean Sela 
com sistema integrado de lavagem com o 
módulo sanitário Geberit Monolith, a Geberit 
disponibiliza uma Solução de renovação 
que convence em todos os aspectos. Para 
começar, há o tempo de instalação curto e 
acima mencionado, inferior a um dia. Depois, 
há o aumento de conforto oferecido uma sa-
nita de assentamento ao chão AquaClean 
com sistema integrado de lavagem. E, final-
mente, tanto a sanita Geberit AquaClean 
Sela como o módulo sanitário Monolith obti-
veram vários prémios internacionais pelo 
seu design excecional, o resultado final é 
bem visível e espetacular.

Uma nova dimensão em limpeza
Devido ao seu design elegante, a sanita de 
assentamento ao chão Geberit AquaClean 
Sela com sistema integrado de lavagem 
enquadra-se bem em qualquer estilo da 
casa de banho. Esta impressiona com a sua 
tecnologia inteligente e garante a máxima 
limpeza, com um consumo mínimo de água. 
A intensidade suave, do jato de água pode 
ser ajustada por um comando remoto para 
um dos cinco níveis. Devido a um sensor in-
tegrado de proximidade, a água começa 
automaticamente a aquecer, logo que o uti-
lizador se aproxima desta sanita.

Esta sanita higiénica é fornecida com uma 
curva S. Com esta pode ser facilmente e de 
forma segura ligada ao tubo de descarga 

existente no piso (independentemente do 
local onde está localizada), evitando assim 
a necessidade de ajustes mais demorados. 
Na maioria dos casos, uma ligação à cor-
rente eléctrica pode também ser instalada 
por um electricista com facilidade.

Muito mais do que um simples autoclismo
A combinação também impressiona quan-
do se trata do autoclismo, com os módulos 
sanitários Geberit Monolith para sanitas, 
pois dão mais destaque visual a qualquer 
casa de banho. Devido à sua dupla de des-
carga e materiais de primeira classe, com 
poupança de água, mesmo o modelo mais 
básico satisfaz as exigências mais eleva-
das. 

Recentemente a Geberit reformulou os 
módulos sanitários Monolith para as sani-
tas e, portanto, simplificou significativa-
mente o processo de instalação. Os módu-
los sanitários estão agora ainda mais 
versáteis, podendo ser ligados às redes de 
água e esgoto existentes, sem a necessi-
dade de qualquer trabalho de construção, 
independentemente da sua localização. 
Todos os tubos do sistema integrado de 
lavagem permanecem ocultos, que, adicio-
nalmente, sublinha a aparência geral de 
estética. Superficialmente – e em termos 
de preço – os módulos sanitários perma-
necem inalterados: com uma profundidade 
de apenas 10,5 centímetros, os Monolith, 
que podem ser accionados a partir do 
topo, são extremamente elegantes. Tanto 
o modelo do Monolith básico como o stan-
dard estão disponíveis também nas alturas 
de 101 cm e 114 cm.  ←

A sanita de assentamento ao chão Geberit AquaClean Sela 
com sistema integrado de lavagem (modelo back-to-wall)  
e o módulo sanitário Geberit Monolith para sanita são a 
combinação perfeita quando se pretende fazer uma  
renovação elegante da casa de banho. A sua instalação é 
surpreendentemente rápida, devido à estrutura de 
suporte recentemente reformulada do módulo Geberit 
Monolith.

↑ Como os azulejos estão todos ainda em bom 
estado, uma renovação menor é a solução  
perfeita para esta casa de banho de serviço.

← Ao combinar uma sanita de assentamento ao 
chão AquaClean Sela com um módulo sanitário 
Monolith, a Geberit disponibiliza uma solução 
de renovação que convence, em praticamente 
qualquer casa de banho.

↑ Devido à curva S, a nova sanita com sistema 
integrado de lavagem pode ser ligada ao tubo 
de descarga existente, sem a necessidade  
de ajustamentos demorados. A ligação elétrica 
terá já sido instalada previamente pelo eletri-
cista.

↑ Levou só algumas horas a instalação  
do módulo sanitário Monolith e da sanita  
com sistema integrado de lavagem.
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Projeto de reabilitação

1. Quais foram as principais características 
e desafios do projecto de arquitectura do 
Palácio Igreja Velha? 
Edificado em 1881, em Vermoim – Vila 
Nova de Famalicão, o Palácio da Igreja 
Velha foi durante muitas décadas a 
mansão de uma importante propriedade 
rural, «ao estilo barroco com duas  
torres acasteladas e uma capela anexa,  
a capela S. Francisco de Assis de estilo 
neolítico».
Com a introdução de vários acrescentos 
e volumetrias que foram descaracteri-
zando este complexo, vários desafios se 
colocaram neste projecto, ao nível  
dos aspectos construtivos e funcionais.
A intervenção da Visioarq afirmou a 

valorização do conjunto através da  
recuperação volumétrico-espacial, da 
reparação dos elementos construtivos 
degradados e das assimetrias criadas ao 
longo da sua história. A ampliação,  
com um novo volume edificado  para a 
realização de eventos, complementar ao 
uso do palácio, foi também um objectivo 
elencado para este projecto.
 A preservação deste património 
inserido na «paisagem cultural» local foi 
possível com critérios de recuperação 
exigentes, que integraram o novo 
volume. Este nasce, pois, abraçado pelos 
elementos confinantes da antiga 
estrutura, respeitando alinhamentos, 
promovendo e reforçando o eixo pedonal 

↑  Novo edifício  para a realização de eventos, complementar ao uso do palácio.

A autoria do projecto é da Visioarq – Arquitectos,  
e estiveram envolvidos neste projecto os  
Arquitectos Vicente Gouveia, Pedro Afonso e Nuno 
Poiarez, sócios fundadores da empresa.

Palácio Igreja Velha, 
em Vermoim
Preservação do património 

↑  Casa de banho pública
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que atravessa todo o centro do palácio e 
terminando num volume saliente em 
consola que serve de recepção aos 
visitantes do Palácio da Igreja Velha.
 O contraponto antigo/novo afirmou-se 
pela mistura entre materiais da região e 
outros mais atuais com processos 
construtivos originais, mantendo uma 
harmonia cromática e volumétrica na 
paisagem. O aço corten que reveste 
grande parte do edifício, o granito, a 
madeira e o betão dão corpo ao conceito 
inspirado nos antigos espigueiros da 
região.
 O espigueiro é uma estrutura rural 
tradicional, normalmente de pedra e 
madeira,  com a função de secar o milho  

através das fissuras laterais, e ao mesmo 
tempo, protegê-lo da destruição por 
roedores através da elevação do solo.  
No território de Portugal Continental, 
encontram-se principalmente a Norte e 
são alvo de interesse etnográfico e 
turístico.
 A relação interior/exterior afirmou-se 
pelos grandes envidraçados, sem 
comprometer a eficiência energética do 
edifício. É neste âmbito que se introduziu 
o ripado em madeira – evocando os 
espigueiros da região – assim como a 
pala assimétrica em dois planos, que 
demarca a entrada do edifício de 
eventos, numa transição feliz entre o 
interior/exterior.

Factos

Intervenientes:
 Dono de obra 
Vetorpredileto Unipessoal, Lda

Aquitetura 
Visioarq – Arquitectos, Lda

Projetista de hidráulica (especialidade) 
FLUI MEP

Instalador 
ESFERABRUTAL UNIPESSOAL, LDA

 
Produtos Geberit instalados:
Estruturas Geberit Kombifix com autoclismo  
de interior Sigma 8 cm

Estruturas Geberit Kombifix com autoclismo  
de interior Sigma 12 cm

Placas Geberit Sigma20, aço inox

 
 

→  www.palacioigrejavelha.com
↑  Vista da cobertura do novo pavilhão de festas.

Finalmente, para os arranjos exteriores, 
capitalizou-se a variedade de vegetação 
existente  pela demarcação de percursos 
e praças em pedra de granito, numa 
atitude contemplativa da paisagem 
circundante este projecto incluíram 
sistemas Geberit, quer dar-nos a sua 
opinião sobre a Geberit? 
A Geberit é uma marca que nos dá a 
garantia de qualidade, que alia a beleza 
das suas peças à longevidade e seguran-
ça dos seus sistemas. A Visioarq tem 
recomendado a aplicação dos seus 
produtos, sobretudo quando a qualidade 
das instalações é um factor importante 
das obras que projecta.

Que perspectivas traça para a evolução do 
sector da construção no futuro próximo 
em Portugal? 
Os últimos anos têm sido pouco anima-
dores no sector da construção em 
Portugal. Se por um lado, a conjuntura 
acabou por filtrar as empresas que 
operavam no sector e que se aguentaram 
no mercado pela sua qualidade, por 
outro, fez com que muitas empresas, 
nomeadamente na área da arquitectura 
saíssem da sua zona de conforto e se 
virassem para mercados internacionais 
como forma de sobrevivência e de 
expansão do seu negócio.  ←

→  https://www.facebook.com/visioarq/

↑  Palácio Igreja Velha – Reabilitado  
e rejuvenescido ... hotel rural com  
alojamentos e local de realização de 
festas e casamentos.

←  Vista lateral e parcial do edifício.
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Parceria

Uma casa de madeira 
com classe própria
Quando o proprietário do edifício faz a administração 
direta da sua construção

↑  O projeto dos irmãos Marley, em Froyennes, na Bélgica, no inverno de 2016:  
A fachada sul do edifício de madeira de três e quatro andares pode  
ser vista no centro e à direita; à esquerda é o edifício de tijolo do século XIX.  
que está a ser integrado no complexo.

↑  François Marlier (à direita) e o Consultor Técnico 
Geberit Fabien Vignery na cobertura plana,  
que possui vários ralos Pluvia. O telhado será  
posteriormente equipado com painéis solares.
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certeza de que ninguém viria a construir 
algo puramente com o objetivo de fazer um 
dinheiro fácil.»

Estilo japonês
A casa, que os irmãos estão a construir, é 
tudo menos uma casa. Com 50 apartamen-
tos para idosos, 18 apartamentos para fa-
milias, tem também um restaurante e salas 
comuns, sendo um dos maiores edifícios 
de madeira atualmente a ser construído na 
Europa. E isto não é tudo … a maneira como 
o edifício foi planeado e projetado, até ao 
último detalhe, surpreendeu os especialis-
tas em construção, em todo o mundo.

Uma técnica baseada no estilo de constru-
ção tradicional japonesa  Suteki foi utiliza-
da para a estrutura de suporte das secções 

É um pouco preocupante quando se pensa 
sobre isto: «as pessoas poupam durante 30 
ou 40 anos para construir uma casa e, de-
pois, apenas após dez anos, tem que inves-
tir novamente 20 a 30 por cento do valor 
original, a fim de a manter», diz Marlier, um 
homem magro que fala rápido e diz o que 
pensa, sem rodeios: «Eu gostaria de provar 
que faz sentido e também compensa finan-
ceiramente investir na qualidade e na sus-
tentabilidade de um edifício desde o início.»

Marlier e o seu irmão compraram uma pro-
priedade que tem uma mansão em ruinas 
em Froyennes, um pequeno subúrbio da 
cidade de Tournai, na Bélgica. Como Marlier 
explica, os irmãos tinham muito boas ra-
zões para escolher esta propriedade: 
«Crescemos aqui perto e queriamos ter 

→

Aqueles que não percebem muito 
de construção geralmente só 
fazem problemas, mesmo quando 
tentam construir um jardim sim-
ples – mas não é o caso do inova-
dor belga François Marlier. Ele  
é o tipo de pessoa que escuta o 
aconselhamento profissional e 
nunca está satisfeito com meias-
-medidas, que são as qualidades 
perfeitas, quando se trata de 
realização de um grande projecto 
de construção.

Tecnologia sanitária 
completa da Geberit

A casa de vários andares que está a 
ser construída pelos irmãos Marlier 
em Froyennes tem 8.000 m² de espaço 
utilizável e também irá incorporar  
um grande prédio antigo de tijolos do 
século XIX. As áreas como as fun-
dações, a garagem de estacionamento 
subterrâneo, o elevador e escadas 
são feitos em betão, todas as novas 
secções de construção são feitas  
em madeira.

Bem isolado acusticamente com 
sistema de drenagem Silent-db20 foi 
utilizado em todos os sistemas  
de drenagem de edifício. O sistema 
Geberit Pluvia foi instalado para a 
drenagem da cobertura. O sistema 
Geberit Mapress Aço carbono foi 
usado ao longo de todo o sistema de 
aquecimento para economia de 
energia. A água potável, água quente e 
a água cinzenta para o autoclismo flui 
através do sistema de tubos tricompos-
tos Geberit Mepla, e as casas de 
banho estão equipadas com estrutu-
ras de instalação Duofix para as 
sanitas e para os sistemas de drenagem 
sifonada à parede para os duches de 
pavimento. 
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edifício, de vários andares. Esta técnica foi 
desenvolvida por uma empresa de estrutu-
ras de madeira austríaca, em cooperação 
com um arquiteto japonês. «Eu aprendi so-
bre esta técnica de construção há alguns 
anos numa feira da indústria de constru-
ção civil e fiquei imediatamente entusias-
mado com esta opção», explica Marlier. 
«Por causa de um sistema de ligação sofis-
ticado, só precisa de um número relativa-
mente pequeno de vigas de madeira, mas 
acaba por ser ainda uma estrutura muito 
estável.»

Isolamento térmico generosamente 
dimensionado
Não obstante as construções de madeira 
possuirem alguns benefícios valiosos, tais 
como a longevidade, as excelentes pro-
priedades anti-incêndios e o baixo peso, 

existem também algumas desvantagens 
específicas nas estruturas de madeira. O 
mais importante delas é o nível muito ele-
vado de transmissão do ruído nestes edifí-
cios – não é por acaso que, por exemplo, 
tantos instrumentos de cordas são feitos 
de madeira. Outro problema é que as vigas 
de madeira e placas não possuem pratica-
mente nenhum isolamento térmico. No en-
tanto, o isolamento acústico é muito impor-
tante para um edifício que é projetado para 
mais de 100 residentes – e um bom isola-
mento térmico é uma necessidade quando 
se segue uma abordagem de construção 
sustentável.

No entanto, François Marlier não é uma 
pessoa para evitar um desafio. Ele desen-
volveu uma estrutura de fachada com um 
valor de transmissão térmica (U-value) de 

0,1. Ele também decidiu usar camadas es-
pessas de isolamento (40 cm), feitas em fi-
bras de madeira. «Os custos de materiais 
que não são todos muito maiores do que 
aquelas para as camadas mais finas e a 
quantidade de trabalho envolvido é quase 
o mesmo,» Marlier explica, em seguida, 
acrescentando com orgulho: «Devido ao 
bom isolamento térmico, precisamos ape-
nas de 30 kW para aquecer todo o edifício, 
num dia frio de inverno. Para além disto, po-
demos gerar 24 kW de energia apenas com 
o nosso sistema geotérmico.»

Sofisticado isolamento acústico 
Para controlar o ruído no seu edifício foi 
necessário significativamente mais traba-
lho de design por parte do Marlier. A fim de 
evitar que os ruídos de impacto ou fre-
quências graves profundas fossem trans-

Parceria

← O rés-do-chão começa a tomar 
forma: as tábuas no chão são  
cortadas de forma significativa,  
a fim de evitar que os ruídos  
de impacto sejam transmitidos à 
estrutura de apoio em madeira.  
A foto no centro mostra um colector 
aberto e que ainda não está  
completamente equipado com 
rede de esgoto e o sistema  
de drenagem da cobertura Pluvia.

→ Um olhar pelo colector: todos 
os tubos de distribuição e de  
drenagem estão instalados de for-
ma que impeçam que os ruídos  
sejam transmitidos ao núcleo da 
estrutura de madeira do edifício.
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mitidas através dos apartamentos, foi ne-
cessário dissociar todos os quartos do 
edifício da estrutura de apoio em madeira. 
Como resultado disto, todos os quartos 
estão localizados em blocos silenciosos 
feitos de borracha reciclada e plástico. Em 
cada andar, os tubos do sistema de água 
potável para os apartamentos residenciais 
foram ancorados a blocos de betão, pe-
sando cada um 60 quilos. Isto também foi 
feito para evitar a transmissão de ruídos 
das tubagens para a principal estrutura de 
suporte. «Testámos os materiais que usá-
mos e os princípios de design que traba-
lham intensivamente», diz Marlier. «É por 
isso que eu considero que o isolamento 
acústico será bem acima dos padrões mí-
nimos exigidos quando o edifício estiver 
concluído.»

Da química para a construção profissional
Marlier passou muitos anos a aprender so-
bre o que é necessário para construir um 
grande edifício – pesquisou na web, foi a fei-
ras da construção da indústria e conversou 
com especialistas de construção e fornece-
dores. O fato de ele ser um engenheiro quí-
mico experiente, com sólidos conhecimen-
tos de ciências naturais tornou mais fácil 
entender rapidamente o mundo da física 
estrutural. «Sempre que era incapaz de en-
contrar uma boa solução no mercado, eu 
próprio a desenvolvi-a», explica Marlier. 
«Aqui a cooperação com fornecedores de-
sempenhou um papel importante. Descobri 
muito rapidamente que as empresas só 
queriam vender as coisas e que ficam seria-
mente interessados em oferecer aos seus 
clientes uma solução satisfatória – Isso foi o 
que a Geberit me fez.»

O compromisso de Marlier com a perfeição e 
a enorme quantidade de tempo e esforço 
que tem investido estão agora a começar a 
dar frutos. Com o edifício agora em fase de 
conclusão, Marlier foi visitado quase todas 
as semanas por estudantes de arquitetura, 
profissionais da construção civil, especialis-
tas em sustentabilidade e jornalistas comer-
ciais da Bélgica e de todo o mundo. Ele rece-
be constantemente convites para falar em 
conferências, e também se tornou um orador 
popular no Japão – a casa da técnica Suteki. 
«Estou satisfeito que a minha visão de cons-
trução sustentável e de alta qualidade en-
controu uma resposta tão grande», Marlier 
diz e acrescenta com um sorriso: «Quando fui 
pela primeira vez a um banco para pedir um 
empréstimo para a construção e apresentar 
os meus planos, ninguém entendeu plena-
mente a natureza do meu projeto.»  ←

↑ Antes da fase de construção do interior: a estrutura de suporte feita em vigas de madeira laminada pode ainda ser claramente vista.
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Produtos & Soluções

Notas altas
Prémios de design para a Geberit

A Geberit foi galardoada 
como vencedora do prémio 
de design iF 2016 – e não 
apenas uma, mas três vezes. 
O júri concedeu o tão 
cobiçado prémio à sanita 
Geberit AquaClean Mera 
com sistema integrado de 
lavagem, ao novo urinol 
Geberit Preda e ao sistema 
de drenagem Geberit 
Silent-Pro.

Uma combinação ótima de estética e fun-
cionalidade é um aspeto chave para a 
Geberit durante o desenvolvimento do pro-
duto. Os resultados deste trabalho impres-
sionam também constantemente os profis-
sionais de design de renome. Incluindo os 
três recentes prémios de design de 2016, a 
Geberit recebeu um total de 44 prémios de 
design pela qualidade dos seus produtos, 
ao longo dos últimos oito anos.

Sistema de urinol Geberit com descarga 
integrado
O urinol Geberit Preda sem rebordos com 
descarga integrado conquistou o júri não 
só pela sua deslumbrante boa aparência, 
mas também devido à sua funcionalidade 
inteligente. Com o novo sistema de urinol 
Geberit, todos os componentes são proje-
tados, tendo em conta o consumo otimiza-
do de água. Uma vez que a cabeça de pul-
verização combina perfeitamente com a 
geometria interna do aparelho de cerâmi-
ca, a lavagem ótima é obtida apenas com 
0,5 litros de água. O júri avaliou a facilidade 
de manutenção, excelente – todos os com-
ponentes e ligações são facilmente acessí-
veis sem a necessidade de remover o apa-
relho de cerâmica. O sistema de descarga 
integrada está localizado numa estação de 
ancoragem prático sob o aparelho de cerâ-
mica e é praticamente invisível. Por conse-
guinte, pode ser facilmente removido na 
sua totalidade e reinserido, em qualquer 
momento. Argumentos convincentes? O 
júri certamente pensou que sim.

Geberit AquaClean Mera
O júri também apresentou para o novo 
Geberit AquaClean Mera um prémio de de-

sign iF. Esta sanita com sistema integrado 
de lavagem é caracterizada pelos materiais 
de alta qualidade, linhas suaves e transi-
ções fluidas. O facto de que toda a tecnolo-
gia e as ligações de água e electricidade 
estão localizadas atrás de uma tampa cro-
mada elegante, foi considerado muito 
atraente pelo júri. A tecnologia patenteada 
WhirlSpray um jato de água pulsante que 
garante a higiene suave e completa. O júri 
ficou muito impressionado com TurboFlush 
– a tecnologia que garante que o aparelho 
de cerâmica sem rebordo seja limpo cuida-
dosa e silenciosamente.

Outros produtos Geberit premiados com o 
prémio de Design iF em edições anteriores 
dos prémios de design iF foram também re-
conhecidos pelo júri muitos produtos 
Geberit, tais como: Geberit Monolith para 
sanitas e lavatórios; a placa Geberit 70 para 
os autoclismos de interior Geberit Omega e 
Geberit Sigma, que pode ser instalada até 
1,7 m de distância do autoclismo; ou o sis-
tema Geberit com drenagem sifonada à pa-
rede para os duches de pavimento, deslo-
cando o escoamento da água do duche 
para a  parede.  ←
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Produtos Geberit  
galardoados com o prémio 
de design iF 2016 

1  O urinol Geberit Preda  
conquistou o júri com a sua 
deslumbrante boa aparência e 
funcionalidade inovadora.

2  A sanita AquaClean Mera com 
sistema integrado de lavagem 
está disponível em branco, ou 
com uma parte de design em 
cromado.

→  www.ifworlddesignguide.com
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Renovações

Mínimo esforço – 
máximo impacto
Funcionalidade e estilo na casa 
de banho

Numa casa de banho deve ser dada, de vez em 
quando, uma nova decoração – aqui são necessárias 
ideias inteligentes de um profissional sanitarista 
para garantir que os clientes não têm de pegar nas 
próprias ferramentas. Estas ideias podem também 
ser implementadas a um preço razoável.

↑  Muitas casas de banho antigas são parecidas com 
esta. A estrutura básica está completamente intacta, mas 
o lavatório é pequeno e a sanita e o autoclismo também 
são muito antigos e desatualizados.

→ Os módulos sanitários Geberit Monolith para lavatórios 
e sanitas tornam a casa de banho mais confortável e mo-
derna. Uma torneira de parede significa que o cliente tem 
mais espaço no lavatório.

Quando os jovens saiem da casa dos pais, 
permite-lhes uma boa oportunidade para 
renovar a sua casa de banho que mostra 
bem sinais do uso e da idade. Em tal situa-
ção, um profissional sanitarista pode mos-
trar aos clientes como os novos aparelhos 
sanitários de cerâmica ou funções de con-
forto adicionais, tais como um sistema de 
extração odor, pode ser instalado a um pre-
ço razoável. Na verdade, a tecnologia inteli-
gente, peça de arte sanitária pode geral-
mente ajudar a manter os custos baixos da 
renovação.

Renovar sem grandes obras
Os módulos sanitários Geberit Monolith 
são uma das soluções sofisticadas dispo-
níveis aqui. Estes módulos oferecem gran-
des benefícios a um custo relativamente 
baixo. Possuem também uma dupla vanta-
gem, pois os módulos sanitários para as 
sanitas, lavatórios e bidés combinam um 
design intemporal com uma instalação rá-
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pida e simples – sem qualquer necessidade 
de fazer alterações estruturais.

Isto ocorre porque os módulos Monolith 
podem ser instalados com relativamente 
poucos ajustes – mesmo em situações que 
haja rodapés ou uma ligação de abasteci-
mento de água desfavoravelmente posi-
cionada. O modulo sanitário Geberit Mono-
lith para sanitas contém toda a tecnologia 
sanitária – incluindo o autoclismo e a dupla 
descarga – num módulo elegante, simplifi-
cado, que pode ser equipado com uma sa-
nita cerâmica suspensa na parede ou de 
assentamento ao chão. Não faz diferença 
se é uma sanita cerâmica normal ou, como 
é usado aqui, uma sanita com sistema inte-
grado de lavagem a Geberit AquaClean. A 
Geberit efectuou algumas modificações no 
interior do módulo sanitário, a fim de asse-
gurar que o Monolith possa ser aplicado 
com a mesma facilidade que uma estrutura 
de instalação Geberit Duofix.

Mais poupança
Com a família dos módulos sanitários 
Geberit Monolith para sanita, bidé e lavató-
rio permitem a criação de uma casa de ba-
nho harmoniosa. O design vencedor dos 
módulos e a qualidade do seu vidro de se-
gurança no revestimento, disponível em 
cinco cores diferentes (branco, umbra, pre-
to, areia e verde), acabam por convencer 
até os mais exigentes. Os modelos para 
sanitas permitem também poupar na conta 
de água, tendo um consumo sustentável, 
pois estão equipados com dupla descarga, 
regulável para 3 ou 4,5/6 litros. Estes obti-
veram também a mais alta classificação, 
com a classe A para a eficiência hídrica 
WELL, em termos de poupança de água.

Mais elegância e design
A gama dos módulos Monolith permite 
também aos profissionais a oportunidade 
de fazer uma remodelação e surpreender 
os seus clientes na sua casa de banho para 

toda a vida. É também ideal para os clientes 
que procuram modernizar a sua casa de ba-
nho, sem necessitar de grandes obras es-
truturais de remodelação da casa de ba-
nho. Após poucas horas, pode-se voltar a 
usar a casa de banho em todo o seu esplen-
dor, depois do uso intensivo, quando as 
crianças viviam ainda em casa … .  ←

O novo módulo sanitário Geberit 
Monolith para bidés conjuntamente 
com a sanita criam uma harmonia 
em toda a decoração da casa de 
banho, sem fazer grandes obras. 
Uma boa alternativa para disponi-
bilizar aos seus clientes.

Em perfeita harmonia

Os módulos sanitários Geberit Monolith permitem modernizar  
a casa de banho com um design espetacular e em perfeita 
harmonia. Com uma gama complementa para sanitas, bidés 
suspensos ou ao de assentamento ao chão (BTW) e de  
lavatório. A renovação da casa de banho nunca foi tão fácil. 
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Projeto de referência

Viver na margem  
do rio Spree
Um extraordinário arranha-céus residencial  
em Berlim
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Forma e função em perfeita harmonia foi o conceito básico 
da escola de arquitetura Bauhaus. Um arranha-céus resi-
dencial nas margens do rio Spree, no novo centro de Berlim, 
oferece uma interpretação contemporânea da filosofia.

Este novo edifício de apartamentos de 14 
andares está localizado numa zona tranqui-
la diretamente sobre o Spree, no centro de 
Berlim. Conhecido como «Living Levels», 
este complexo residencial foi criado por 
uma equipa interdisciplinar de vários visio-
nários projetistas, arquitetos e designers. 
Para além dos 56 apartamentos de luxo, 
com áreas entre os 60 e os 500 metros 
quadrados, o edifício possui também um 
café, adjacente à passagem Spree e uma 
área de spa, com piscina.

Interiores personalizados
Este edifício possui também uma ampla va-
riedade de tecnologias sanitárias Geberit, 
o que não é surpreendente, dado o fato de 
que os projectista deste edifício já tiveram 
experiências muito positivas com os siste-
mas Geberit durante décadas. A empresa 
responsável pelas instalações sanitárias 

também realizou inúmeros projetos com 
Geberit. «Os produtos são fiáveis e de alta 
qualidade. Temos vindo a trabalhar com a 
Geberit ao longo de décadas e temos ape-
nas coisas boas a dizer», explica Mario 
Stange, Diretor Geral e Gestor do Projeto 
do «Living Levels». Stange e a sua equipa 
de 47 colaboradores foram capazes de rea-
lizar muitas das suas tarefas em simultaneo 
no projeto de construção.

Foi necessário um elevado grau de flexibili-
dade, no projeto e em termos do design dos 
quartos, já que a cada apartamento resi-
dencial tinha que ser único. No entanto, se 
o problema eram as paredes ligeiras sani-
tárias, os separadores dos quartos a meia 
altura, ou as prateleiras – as estruturas de 
instalação Geberit garantiram que os arqui-
tetos fossem capazes de implementar os 
seus planos, sem quaisquer problemas.

Confiança na tecnologia Geberit
O sistema de distribuição de água potável 
utiliza uma combinação de tubos de aço 
inox Mapress e tubos tricompostos Push-
Fit. O sistema Geberit Mapress Aço carbo-

no foi usado nos sistemas de aquecimento, 
enquanto o sistema Silent-db20 silencioso 
e o sistema Silent-PP otimizado acustica-
mente foram aplicados em toda a drena-
gem do edifício. Os projetistas também op-
taram pelo sistema Geberit Pluvia para 
garantir uma drenagem eficaz da cobertu-
ra.

As casas de banho, em muitos dos aparta-
mentos, foram equipadas com a sanita 
Geberit AquaClean Sela e as elegantes pla-
cas de descarga Sigma70. Para além disto, 
os arquitetos decidiram usar o prático sis-
tema Geberit com drenagem sifonada à pa-
rede para os duches de pavimento.

O arranha-céus «Living Levels» exibe os 
princípios focados na sensualidade, linhas 
claras e perfeição, por dentro e por fora. 
Desde as clarabóias, ao chão, aos elemen-
tos da fachada branca, saliências e reen-
trâncias marcantes tornam o edifício ligeiro 
e intemporal, com os produtos Geberit mis-
turando-se perfeitamente com o conceito 
de design residencial e inspirado na escola 
Bauhaus.  ←

«Living Levels», Berlim

Proprietário do edifício: CIC Grupo  
Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH

Projetista: TEWAC PROJEKTENTWICKLUNGS
GESELLSCHAFT

Instalador: TGA Generalunternehmer B.R.A.S.S.T. 
Bau GmbH

 

Geberit knowhow

Sistema de distribuição Mapress (aço inox e aço 
carbono)

Sistema de distribuição Geberit PushFit

Sistemas de drenagem Silent-db20 e Silent-PP 

Sistema de drenagem da cobertura Geberit Pluvia

Estruturas de instalação Duofix

Placas Sigma70

Sanitas AquaClean Sela com sistema integrado 
de lavagem

Sistema Geberit de drenagem sifonada à parede 
para duches de pavimento

←  Banheira com uma 
vista fantástica.

↓  Sanita Geberit 
AquaClean Sela e pla-
ca Geberit Sigma70.

←  Uma experiência extraordinária 
residencial junto à margem do rio 
Spree, em Berlim.



As placas e autoclismos de interior Geberit 
são líderes na Europa. Mais de 50 anos de 
experiência, materiais de elevada qualidade, 
acabamentos personalizados e características 
únicas comprovam a nossa liderança. Consulte 
o seu Assessor Pessoal Geberit para a opção 
mais adequada à sua necessidade através do 
800 252 627.

Melhor em 
design.
Líder europeu em placas e autoclismos de interior.

Placas Geberit

Mais em...

→  www.geberit.pt/placas


