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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros Clientes,

É sempre irritante para qualquer visi
tante quando os urinóis, as sanitas ou os 
lavatórios nas instalações sanitárias 
públicas têm um sinal «fora de serviço» 
durante dias a fio. No entanto, esta situa- 
ção é ainda mais frustrante para o  
proprietário ou para o responsável da 
manutenção dessas instalações.

A Geberit desenvolveu uma nova gama de produtos para as áreas públicas  
que põe fim a esta situação irritante, incluindo os urinóis, as torneiras para 
lavatórios e as sanitas sem rebordos que tornam a vida mais fácil para o 
pessoal da limpeza e da manutenção das instalações. Colocados nos labora- 
tórios próprios da empresa estes aparelhos, com os seus ritmos, fazem  jus  
às suas promessas de bom funcionamento, de poupança de água e de energia – 
mesmo em instalações sanitárias muito frequentadas.

Até numa situação execional, em que algo não esteja a funcionar adequada
mente, esta pode ser resolvida em pouco tempo. Todos os componentes são 
facilmente acessíveis e podem ser substituídos em poucos minutos, mesmo  
e se necessário pela própria equipa de manutenção das instalações do clien te. 
E com os urinóis, o tubo de descarga pode também ser limpo sem a neces
sidade de remover o urinol da parede.

Apesar de toda a sua sofisticação técnica e robustez, os produtos exalam  
uma despretensão e elegância intemporal. Mas não basta terem a nossa 
palavra para acreditar – verifiquem também vocês. 

Desejo-lhe mais uma leitura agradável.

Projetos de referência em Portugal

1

MAAT Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia, Lisboa
O MATT é o novo Museu de Arte, Arquitetu
ra e Tecnologia, na zona ribeirinha de Belém 
e foi inaugurado no dia 5 de outubro de 
2016. Com o formato de uma elegante con
cha foi concebido pela famosa Arquiteta 
inglesa Armanda Levete.

Proprietário: Fundação EDP
Arquitectura: Amanda Levete
Projetista: AfaConsult
Construção: Novacigás

Geberit Knowhow instalado:
Estruturas Geberit Duofix para sanitas e 
urinóis, placas Geberit Sigma10 e Sigma20.
Sistema Geberit PP para drenagem de 
águas residuais
Sistema Geberit Mepla para distribuição de 
água potável 

→ www.maat.pt

2

Bluesockhostel, no Porto
A Bluesock Hostels, a mais recente marca 
do grupo espanhol Carris, abriu em setem
bro 2016, um hostel no coração da Ribeira, 
na cidade do Porto. Este hostel está insta
lado num edifício típico da cidade e conta 
com seis pisos, totalmente renovado. À dis
posição dos clientes estão quartos indivi
duais ou partilhados, num total de 250 camas, 
zonas comuns, espaço para con certos, bar 
e loja Bluesock.

Intervenientes:
 Arquitecto: Ricardo Azevedo, Arquitecto
 Construtor: Lucios Engenharia e 
Construção
 Distribuidor: Materiais Construção Dias, 
Lda 

Geberit Knowhow instalado:
48 Estruturas Geberit Duofix com autoclismo 
Sigma 12  e  placas de descarga Sigma20 

→ www.bluesockhostels.com/pt/

3

Escola Básica Integrada de Ribeira 
Grande, nos Açores
A nova escola Básica Gaspar Frutuoso da 
Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, foi in
augurada no passado mês de Setembro, 
tendo sido um investimento de 18 milhões 
de euros, vai albergar 1.100 alunos do pré 
escolar ao 2º ciclo. 

Geberit Knowhow instalado:
Sistema sifónico Geberit Pluvia com 53 ralos 
para a drenagem das águas pluviais da co
bertura 

Intervenientes:
 Projetista: Proman S.A.
 Instalador: Sousa & Garcês, Lda
 Distribuidor: Costa Pereira & Filhos, Lda 

1

2

3
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Trabalho pioneiro
Para uma casa de banho melhor em design  
e funcionalidade

Com o fabrico da sanita bidé 
AquaClean Mera, a Geberit 
inovou em muitos aspectos.  
O fabrico e a montagem da sanita 
bidé, assim como a produção  
do tampo e outras peças plásticas 
representam extremos desafios 
técnicos.

Nos bastidores

«Pretendia que a sanita bidé fosse compacta 
e leve – quase como se flutuasse na casa de 
banho – para que pudesse fazer uma ótima 
impressão em termos de qualidade, mes
mo depois de uma inspeção mais próxima», 
explica Christoph Behling, designer indus
trial internacional.

Hoje – cerca de quatro anos após terem 
sido apresentados os primeiros projectos –  
a elegante sanita bidé, que está equipada 
com funções de conforto de uma peça  
de arte, é montada antes da mudança de 
turnos, na fábrica em Jona, na Suíça. Os  
desafios técnicos e os processos de pro
dução foram superados, de forma impres
sionante – alguns dos quais foram muito 
desafiadores – tornaram-se também rotina.

Máxima precisão
Um dos maiores desafios é o fabrico da 
sanita bidé. Devido ao seu design único, 
sem rebordo com a tecnologia embutida 
TurboFlush, tem que ser fabricada em duas 
partes. Estas são posteriormente unidas 
por fundição, quando ainda estão num es
tado húmido, maleável. Isto requer uma 

→

→ A sanita cerâmica é fabricada na Alemanha, 
em Wesel: Antes da cozedura, um processo  
elaborado, faz-se um acabamento em esmalte, 
aplicado às sanitas cerâmicas. A fim de asse-
gurar que o interior da sanita bidé é também 
revestido de forma integrada, o esmalte é vertido 
através do corpo da cerâmica.

↑ Para a sanita bidé Geberit AquaClean Mera  alcançar o seu efeito flutuante, o revestimento 
cromado da sanita bidé tem de encaixar-se com precisão na sanita cerâmica.
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grande dose de habilidade e cuidado. Du
rante a cozedura– um processo que benefi
cia de um aparelho de retracção da cerâmi
ca, em cerca de doze por cento – a sanita 
bidé também tem de ser suportada em 
vários pontos por elementos feitos de ma
teriais cerâmicos idênticos. Isto é essen
cial, a fim de impedir deformações, até 
mesmo as mais ligeiras e para assegurar 
um produto final perfeitamente dimensio
nado.

Há duas razões pelas quais as tolerâncias 
de produção do aparelho de cerâmica se
rem tão baixas. Em primeiro lugar, o braço 
de pulverização e o braço secador da sani
ta bidé AquaClean Mera são direccionados 
diretamente através do aparelho de 
cerâmica. Isto permitelhes serem mais 
bem limpas, havendo menos juntas e bor
das, onde as impurezas se poderiam acu
mular. Em segundo lugar, o aparelho de 
cerâmica está ligado com precisão mil
imétrica a uma estrutura de metal. O apa
relho tem que se encaixar perfeitamente 
mais tarde na cobertura de design, o que 
dá à sanita bidé Mera o seu efeito flutuante. 
Esta estrutura de metal é então fixada à 

parede durante a instalação do chuveiro e 
garante a estabilidade estrutural excep
cional, permitindo também fácil acesso a 
várias componentes técnicas no interior 
do aparelho. Para a sanita bidé ser monta
da com precisão, o aparelho de cerâmica 
tem de ser fabricado com um elevadíssimo 
grau de precisão dimensional.

Um tampo de sanita com uma classe 
própria
Feito em duroplast e com aquecimento in
tegrado do assento, o tampo da sanita  rep
resenta mais um destaque técnico. O Duro
plast é um plástico extremamente durável 
e de elevada qualidade. No entanto, é rela
tivamente um condutor de calor pobre. É 
preciso, portanto, tomar medidas espe
ciais, se se pretender ainda instalar o 
aquecimento num assento de sanita, em 
duroplast. Os engenheiros da Geberit re
alizaram um trabalho de base na avaliação 
do material do produto e desenvolveram 
também uma nova técnica para integrar, o 
melhor possível, a folha de aquecimento no 
assento da sanita. Para fazer isso, o tampo 
da sanita tem de ser fabricado em duas 
metades, que são unidas e ligadas exacta

Nos bastidores

mente entre si  por um robô,  depois de ter
em sido integradas da folha de aquecimen
to e a electrónica para a regulação da 
temperatura. O tampo da sanita acabado é 
como se fosse feito numa única peça de 
material robusto, ergonómico e confortav
elmente aquecido.

Peças de plástico extremamente 
precisas
Algumas das peças de plástico de suporte 
de água também colocam desafios muito 
difíceis, do ponto de vista da engenharia de 
produção. Como, por exemplo, o braço te
lescópico com chuveiro e o bocal de pul
verização – as características fundamen
tais da tecnologia  patenteada,  WhirlSpray 
e de poupança de água. Aqui são integra
dos quatro canais de água independentes. 
O bocal tem um diâmetro de cerca de 2 cm 
e é fabricado em duas metades, usandose 
a moldagem por injecção. Antes de estes 
serem unidos, usando soldagem ultrasôni
ca, são inseridos o bocal separado do chu
veiro para senhoras.

A fabricação da válvula giratória – o dispos
itivo que controla o abastecimento de água 
para todas as funções braço telescópico 
com chuveiro – é tão desafiador. Tal como 
com o bocal de pulverização, é importante 
aqui que a drenagem da água não seja afe
ctada por quaisquer rebarbas ou impure
zas. Não é por acaso que as sanitas bidé 
AquaClean Mera têm um sistema de des
calcificação integrado que garante que to
dos os canais de água permaneçam livres 
de depósitos, mesmo após anos de fun
cionamento. ←

O novo controlo remoto aplicado na parede possui as mais impor
tantes funções básicas da sanita bidé AquaClean Mera. Assim 
como o painel de funções, o comando remoto aplicado na parede 
tem uma visão clara das funções de conforto e pode ser operado 
de forma fácil e intuitiva. Porque a superfície é feita de vidro, a 
limpeza é muito fácil. O comando remoto aplicado na parede está 
disponível em preto ou branco para satisfazer todo o tipo de dec
oração da casa de banho.

O painel pode ser aparafusado ou colado à parede. Isto significa 
que os hóspedes do hotel não são capazes de retirálo. Como o 
comando remoto funciona a pilha e ligae ao painel de funções da 
sanita bidé via Bluetooth, não tem que ser tidas em conta durante o 
planeamento do projeto. Um LED vermelho indica ao utilizador 
quando a pilha tem que ser substituída. ←

↑ O bocal de pulverização da AquaClean Mera é 
uma verdadeira jóia na perspectiva da engenharia 
de produção.

↑ A estrutura de metal e a sanita são montados com precisão milimétrica na fábrica em Jona, na Suíça.

Firmemente apli-
cado na parede
Comando remoto para a 
Geberit AquaClean Mera

Nos hotéis, os hóspedes podem extraviar o coman-
do remoto da sanita bidé por isso a Geberit dispo-
nibiliza um comando remoto adicional para a sanita 
bidé AquaClean Mera que pode ser facilmente 
aplicado na parede.

↑ Com o novo painel de parede, as funções-chave da sanita bidé Geberit 
AquaClean Mera podem ser controladas de forma fácil e intuitiva.

Próximo lançamento em 
Portugal

Em abril de 2017 lançaremos no mercado 
português esta nova sanita bidé que 
possui todas as funções inovadoras 
deconforto, como o aquecimento do 
assento, luz para orientação do utiliza-
dor e a nova tecnologia Whirlspray de 
poupança de água. A Geberit AquaClean 
Mera permite a higiene íntima apenas 
com água que irá agradar a todos os 
utilizadores.

Está disponível em dois acabamentos, 
em branco ou cromado para todos os 
gostos e estilos de decoração da casa 
de banho. Tem também um design 
inovador que foi reconhecido pelos prin-  
cipais prémios internacionais de design: 
Design Plus alimentado por ISH, Reddot 
Award 2015 e iF Design Award de 2016.
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Novos produtos de 2017

Elegante e inteligente
Sistema de torneiras Geberit para instalações  
sanitárias públicas

Geberit Pluvia® a melhor 
gestão de drenagem de 
águas pluviais.
Os novos ralos Geberit Pluvia

O novo sistema de torneiras Geberit  
impressiona não só devido ao seu design 
modular e excelente valor, como também 
promete um funcionamento económico.

Para fazerem uma proposta para instala-
ções sanitárias públicas ou semi-públicas, 
os instaladores pretendiam ter para ofere-
cer torneiras automáticas grandes e  
elegantes – fiáveis e que podem ser instala-
dos tão rapida e perfeitamente como tor-
neiras de bancada. A partir de agora, já têm 
um produto que podem confiar em 100%.

Com o seu novo sistema de torneiras, a Ge-
berit está a ajudar a trazer uma mudança 
radical no pensamento: as torneiras ele-
trónicas para lavatórios podem ser finas e 
elegantes e ainda serem muito robustas. 
Estas podem ser montadas tão facilmente, 

com precisão e de forma permanente na 
parede como na bancada.

O foco aqui é nas torneiras de parede como 
estas são a solução mais prática no funcio-
namento do dia-a-dia. Devido à integração 
inteligente na tecnologia de instalação com-
provada e testada da Geberit, agora é final-
mente possível realizar o planeamento e a 
instalação de torneiras de parede com rapi-
dez e perfeição.

E os componentes eletrónicos, a válvula de 
solenóide e os outros componentes que ti-
nham sido colocados ou diretamente atrás 
da caixa da torneira até à data? Estes estão 
localizados numa caixa embutida na pare-
de, em separado, sob o lavatório, onde es-
tão bem protegidos contra a humidade. O 
novo sistema de torneiras também impres-
siona devido ao seu design modular, que 
também permite maior flexibilidade,  quando 
se trata de escolher a fonte de alimentação.

O novo sistema de torneiras Geberit estará 
disponível a partir de abril de 2017.  ←

Geberit Pluvia é um sistema 
sifónico de drenagem de 
águas pluviais com mais de 
30 anos aplicado nas cober-
turas de centros comer- 
ciais, aeroportos, fábricas, 
naves industriais e inúmeros 
edifícios em todo o mundo.

O sistema Geberit Pluvia® destaca-se por 
ser um sistema sifónico com auto-limpeza, 
mas também por utilizar diâmetros mais 
pequenos, menos ralos, menos tubos de 
queda e menos números de caixas de en-
trega que um sistema convencional. Devi-
do a tudo isto, reduzem-se drasticamente 
os custos de material e de mão-de-obra.

Geberit Pluvia® oferece aos arquitectos 
maior liberdade de desenho. Para além dis-
to e devido à pressão negativa gerada no 
tubo de queda que cria um efeito de suc-
ção, não é necessário planificar colectores 
com pendente, o que permite uma impor-
tante poupança de espaço por baixo da co-
bertura. 

A Geberit possui um serviço completo, com 
assessoria nas fases de desenho, cálculo e 
execução. O Departamento Técnico da  
Geberit desenha o sistema em função das 
dimensões da cobertura e o índice pluvio-
métrico da zona par se obter uma maior efi-
ciência.  

Para melhorar ainda mais o sistema, a  
Geberit lança uma nova gama de ralos  
Geberit Pluvia® que têm o mesmo desenho 
para 12, 19 e 25 litros. São mais ergonómi-
cos, compactos e muito mais fáceis de ins-

O novo sistema de torneiras Geberit impressiona não  
só devido ao seu design modular e excelente valor, como 
também promete um funcionamento económico.

↑  Isto é o que os arquitetos e os seus clientes muitas vezes têm em mente quando estão a  
planear as instalações sanitárias públicas  – torneiras de parede finas e robustas.

↑  O tubo de saída, em PEAD, com mais comprimento faci-
lita a sua instalação em coberturas com maior espessura.

talar. A maior longitude do tubo de saída de 
PEAD (polietileno de alta densidade) facilita 
a sua instalação em coberturas de grande 
espessura. A grelha do ralo evita que a suji-
dade entre no sistema e retira-se de forma 
rápida, sem necessidade de ferramentas, 
devido ao seu sistema de fixação.

Estes novos ralos Geberit Pluvia® estarão 
disponíveis a partir de abril de 2017.

Para mais informação contactar o Assessor 
Pessoal Geberit: 800 252 627 ou através do 
email: apoioaocliente.pt@geberit.com  ←

↑  A electrónica, a válvula de mistura e a fonte 
de alimentação não estão localizados no inte-
rior  da torneira, mas em vez disso numa caixa 
de função embutida na parede, por baixo do 
lavatório. Aqui, estão bem protegidos contra a 
humidade.

↑  Geberit Pluvia®  é um sistema sifónico de drenagem de águas pluviais com mais de 30 anos aplicado em 
todo o tipo de coberturas e com a máxima eficiência.

Novos produtos 2017



1312 Revista para Clientes dezembro 2016

Produtos & Soluções

Processo 
sifónico
Centro de logística equipado com o 
sistema sifónico Geberit Pluvia para 
drenagem da cobertura 

O sistema Geberit Pluvia para drenagem 
da cobertura tem sido utilizado durante 
décadas em  extensas coberturas, em 
todo o mundo. A expansão do nosso 
centro de logística mostrou a oportuni - 
dade perfeita para documentar exaus-
tivamente alguns detalhes deste 
sistema. Geberit Pluvia - um sistema sifónico de 

drenagem para coberturas extensas e 
complexas

O sistema Geberit Pluvia de drenagem de cobertura funciona 
por  pressão negativa. Está concebido para que os tubos se 
encham rapidamente e sem bolhas de ar, quando há chuvas for- 
tes. Nas tubagens forma-se uma coluna de água fechada que 
flui  a grande velocidade, causando a sucção da água da 
cobertura. A capacidade de descarga de um sistema sifónico 
de drenagem da cobertura é muito elevada. São necessários 
ralos menores, dimensões de tubos menores e menos tubos de 
queda do que com os sistemas convencionais de drenagem  
do telhado. Por mais de 30 anos, o sistema sifónico Geberit Pluvia 
foi drenando de forma fiável as coberturas dos centros 
comerciais, estádios de futebol, edifícios de logística, aeropor-
tos, museus e outros edifícios em todo o mundo.

Com o sistema Pluvia a Geberit é um sistema sifónico de 
drenagem de coberturas extensas ou complexas que continua 
a destacar-se em todos os aspectos. A oferta dos serviços 
inclui também consultoria específica do projeto e apoio ao 
planeamento, bem como os dados BIM completos para o  
soft ware de planeamento de Autodesk Revit.

A capacidade do centro de logística da  
Geberit na fábrica de Pfullendorf, no sul da 
Alemanha está actualmente a ser significa-
tivamente ampliada. Para este fim, foram 
construídos vários novos edifícios com 
uma área total de cobertura de 19.230 m² – 
o equivalente a cerca de dois hectares ou 
três campos de futebol. Durante fortes 
chuvadas, podem ser drenados vários 
10.000 litros de água por minuto  sobre esta 
superfície – até 75.000 l/min durante um pe-
ríodo excepcional e de extremos índices de 
pluviosidade.

140 ralos de drenagem da cobertura
Escusado será dizer que foi aplicado o sis-
tema Geberit Pluvia para drenagem da co-
bertura para drenar as grandes cobertu-
ras planas. O sistema instalado – incluindo 
a drenagem de emergência – compreende 
140 ralos com uma capacidade de 14 l/s, 

↑ Quando se trata de planeamento com o sistema Pluvia,  
a Geberit oferece apoio a projetos específicos – incluindo  
a indicação do posicionamento para instalar os ralos na  
cobertura.

↑ Os tubos em PE a partir do sistema de drena-
gem da cobertura a executar horizontalmente 
sob o telhado. Como resultado, a altura útil  
do chão ao teto não é afetado. Os tubos estão 
completamente isolados, a fim de evitar a  
condensação.

bem como 2.942 metros de tubos Geberit 
PE com diâmetros de 50 a 200 mm. O siste-
ma Pluvia – para a drenagem principal – fun-
ciona com base em pressão negativa e 
pode drenar até 40.000 litros de chuva por 
minuto a partir da cobertura. Esta capaci-
dade é projetada para o tipo de precipita-
ção, que ocorre a cada quatro ou cinco 
anos.

Pouco menos de metade dos ralos de dre-
nagem da cobertura são usados para a dre-
nagem de emergência, que entra em ação 
se a precipitação exceder a capacidade do 
sistema de drenagem principal. Embora es-
tas ocorrências sejam muito raras, é ainda 
necessário estar-se preparado.

2.942 metros de tubos
Comparado com os sistemas convencio-
nais para a drenagem de coberturas, são só 

necessários alguns tubos de queda para o 
sistema Pluvia. Os ramais estão ligados ao 
tubo de queda através de tubos de PE colo-
cados horizontalmente sob a cobertura. A 
Geberit oferece um sistema de fixação pa-
tenteado para a instalação profissional 
destes tubos de PE. Porque a única força 
menor é exercida sobre a estrutura do edi-
fício, este sistema também é perfeito para 
telhados  ou coberturasleves. Não são ne-
cessárias ferramentas especiais para ins-
talar o sistema de fixação Pluvia. Pelo con-
trário, podem ser feitos muitos passos 
apenas com um único golpe de um martelo, 
devido ao sistema de cunha. Os robustos e 
altamente duráveis tubos de PE são firme-
mente ligados uns aos outros de forma es-
tanque, por meio de soldadura ou uniões de 
eletrosoldadura. A gama de tubos e aces-
sórios disponíveis para este fim não deixa 
nada a desejar. ←
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No local

Instalado em 
pouco tempo
Novo sistema de urinóis Geberit

Os urinóis neste hotel de congressos estão 
a apresentar a sua idade e requerem muita 
manutenção. Como resultado, estão a ser 
substituídos por novos, sem ter de renovar 
toda a instalação sanitária. O sistema de 
urinóis Geberit é perfeito para tais situações.

Sempre que possível, o trabalho de manu-
tenção é realizado somente no hotel de 
congressos Mövenpick, perto do Aeropor-
to de Zurique, quando não há seminários e 
eventos por algumas semanas. Este tam-
bém foi o caso com a renovação parcial de 
uma instalação de sanita, onde seis urinóis 
com sistemas de descarga obsoletos tive-
ram de ser substituídos por sistemas novos 
e de fácil manutenção. Aqui os azulejos, la-
drilhos e todas as outras instalações per-
maneceram no local. O prazo para este pro-
jeto: cinco dias.

Estruturas Duofix experimentadas e 
testadas
Após os velhos urinóis terem sido removi-
dos, imediatamente uma empresa especiali-
zada limpou os tubos de descarga por de-
trás da parede. Descobriu-se que – apesar 
de ter depósitos calcários da urina aqui e ali 
– os tubos Geberit PE com mais de 30 anos 
estivessem de outra forma em bom estado. 
Isto permitiu que os instaladores enfrentas-
sem a instalação das estruturas Geberit 
Duofix para os novos urinóis um pouco an-
tes do previsto. Isto provou ser uma tarefa 
fácil para os dois profissionais sanitários. 
Dentro de poucas horas, as seis estruturas 
de metal azuis estavam firmemente fixadas 
à parede e no chão, foram preparadas todas 
as ligações para os novos urinóis e foram 

↑ As estruturas Duofix podem ser ligadas às redes existentes para a 
água, eletricidade e as águas residuais, sem a necessidade de grandes 
ajustes.

← Yannick Ramseier, um aprendiz 
na Bürge Haustechnik AG, prepara 
um urinol Geberit Preda para a  
instalação. O instalador Chefe Paul 
Arnold pode ser visto no fundo a 
instalar os separadores de urinol.

→
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No local

↑ Depois: A renovação parcial destas instalações sanitárias que consis-
te em seis novos urinóis Geberit Preda e os separadores de urinol Geberit  
instalados em apenas quatro dias.

↑ Antes: Estes urinóis antigos tornaram-se propensos a 
falhas, causando uma série de trabalhos de manutenção.

↑ Porque as bichas de ligação reforçadas foram espe-
cialmente preparadas na fábrica, ligando em pouco tem-
po um urinol Geberit ao abastecimento de água.

aparafusadas as placas de montagem, em 
madeira, para os separadores de urinóis. O 
conjunto agora constituído é uma estrutura 
de apoio perfeitamente alinhada e robusta.
Em vez de painéis de gesso cartonado com 
esta estrutura e em seguida, o revestimen-
to com azulejos, a gestão do hotel optou 
por usar um laminado robusto para o reves-
timento. Mal os encanadores terminar de 
instalar os elementos de instalação, de 
dois carpinteiros termiaram prontos para 
fazer as medições. Mais tarde, naquele dia, 
na sua oficina, cortaram à medida com 
grande precisão o revestimento da parede 
sanitária, que compreende apenas quatro 
partes, antes de instalá-lo no dia seguinte.

Projeto de fácil manutenção
No quarto dia, os profissionais sanitários já 
foram capazes de definir sobre a instalação 
dos novos urinóis e separadores – uma pri-
meira vez para os dois profissionais. «Na 
aplicação do primeiro urinol seguimos sim-
plesmente o manual de instalação», disse 
Paul Arnold, instalador chefe, na empresa 

Bürge Haustechnik. «Os outros cinco apa-
relhos e os separadores foram então insta-
lados rapidamente – quando se trata de 
instalação, o novo sistema de urinóis Gebe-
rit está bem pensado até ao último detalhe.»

Marcel Sorrentino, chefe manutenção das 
instalações no hotel de congressos Mö-
venpick adorou saber que o trabalho de re-
novação foi concluído em apenas quatro 
dias. «Tenho grandes esperanças quanto à 
conceção destes novos sistemas urinóis», 
disse ele. «Se algo não estiver a funcionar, 
pode-se simplesmente remover toda a uni-
dade de comando da estação de ancora-
gem e substituí-la com um módulo de subs-
tituição. Esta é uma maneira elegante de 
evitar interrupções de serviço». ← 

↑ As estruturas Geberit Duofix para sistemas de urinóis estão prepara-
das para a instalação dos modelos Preda e Selva.

Paul Arnold, instalador chefe na empresa Bürge Haustechnik

«O novo sistema de urinóis 
Geberit está  bem pensado até 
ao último detalhe.»
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Evento

Quais foram os principais motivos e 
desafios para a parceria e cooperação 
com a Geberit? 
Sendo a Geberit o líder europeu na 
produção de sistemas sanitários e 
associando esse facto à estratégia da 
Sanitop de incluir na sua gama para o 
mercado nacional os fabricantes pre  -
mium do mercado, pareceu-nos ser este  
o momento mais propício para o fazer. 
A seleção da gama, bem como a motivação 
e formação da equipa comercial (ven-
dedores e lojas) foram sem dúvida os 
principais desafios e prioridades. 
A Sanitop já tinha no passado experiên-
cia de venda desta tipologia de produto, 
o que de certa forma facilitou em  
muito a integração desta nova marca no 
portfólio de produtos disponíveis para 
os clientes profissionais. Atualmente, o 
principal desafio da Sanitop perante a 
Geberit prende-se especificamente com 
a comunicação junto dos seus clientes 
profissionais. Temos que ser assertivos 
e gerar o melhor serviço possível, de 
forma a não defraudar as expectativas 
dos nossos clientes, elevando ainda a 
grande notoriedade da marca. 

Neste vosso evento são apresentados 
vários produtos, quer dar-nos a sua 
opinião sobre a Geberit? 
A participação da Geberit no Fórum 
Sanitop, está diretamente relacionada 

Uma marca líder no mercado sanitário tem 
de estar nos maiores eventos, sendo que a 
presença da Geberit em iniciativas destas 
será cada vez mais uma realidade. Com es-
tas iniciativas, queremos levar a todos os 
profissionais do sector e cliente final, as 
nossas soluções para que «uma casa de 
banho melhor» esteja ao alcance de todos. 
Para isso contamos com um excelente gru-
po de profissionais que dia após dia, tem 
vindo a crescer no seu conhecimento e 
presença.

A presença da Geberit neste fórum foi pre-
viamente preparada nos bastidores para 
que se pudesse apresentar algumas das 
soluções úteis e diferenciadoras na reabili-
tação de uma casa de banho, a entidades 
de todos os cantos do país e ilhas. Solu-
ções essas que passam p. ex., com um sim-
ples acessório nos permita transformar fa-
cilmente a rede de uma sanita com 
assentamento ao chão, para as vantagens 
de uma sanita suspensa, um autoclismo 
que de forma simples e autónoma incorpo-
ra um sistema de extração de odores, ou 
uma sanita suspensa com design atraente 
e com sistema de lavagem integrada. Ou-

tras áreas da casa de banho, como é o caso 
do espaço para duche em que podemos 
optar por uma solução distinta que através 
do sistema de escoamento à parede nos 
permite ter o chão totalmente livre, ou atra-
vés da calha de pavimento de simples ins-
talação e fácil limpeza se adapta a qualquer 
espaço.

Para culminar no sucesso que se verificou 
foi necessário o empenho e dedicação de 
todos. Este envolvimento começou na  
Direcção, passou pelo Marketing e termi-
nou nos «Atores»  que todos os dias dão o 
seu melhor para levar o que a Geberit tem 
para oferecer ao maior número possível de 
parceiros. 

“O sucesso só se consegue quando gosta-
mos do que fazemos, temos confiança na-
queles que nos rodeiam e acreditamos no 
caminho que seguimos. Na Geberit tive o 
privilégio de conseguir juntar todos esses 
ingredientes. A nossa presença no fórum 
Sanitop permitiu ver em cada um a alegria e 
a confiança naquilo que apresentava aos 
visitantes” disse José Rocha, Responsável 
Regional de Vendas da zona Noroeste.  ←

↑ Vista geral dos expositores presentes no 5.º  Forum

→ A equipa da Geberit presente: 
José Rocha, Responsável Regional 
de Vendas da zona Noroeste (à  
direita) a Odete Coelho que levou  
a necessária emoção e carisma 
feminino, o Joao Simões (à esquer
da) detentor de uma garra e energia 
invejável, o Rui Costa (entre o João 
Simões e a Odete) pela sua expe
riência e conhecimento permitiu 
completar um grupo de trabalho 
excelente. Assim como o Simão 
Costa (atrás do José Rocha), que 
sendo da região da Grande Lisboa 
e não estando fisicamente todos  
os dias com os colegas menciona
dos, foi também um apoio extra
ordinário.

O Fórum, nesta edição foi subordinado 
ao tema Cooperação Interprofis - 
sional na Reabilitação Urbana, contou 
com a participação e apoio de dezenas de 
fabricantes portugueses e de muitos 
outros países que estiveram presentes 
para informar, trocar impressões e 
prestar esclarecimentos sobre diversos 
produtos e soluções.

5.º Forum Sanitop
Centro Cultural de Viana do Castelo 

Factos: 
5.º Forum

→   32 expositores

→   cerca de 3000 visitantes

→   mais de 100 visitantes ao stand da  
Geberit 

www.sanitop.pt

com o atual desafio. Julgamos ser este o 
momento ideal para comunicar esta  
nova parceria entre as duas empresas.  
A qualidade Geberit está comprovada  
e obviamente que, ao apresentar soluções 
de qualidade que respondam às neces-
sidades e procura de mercado, teríamos 
que colocar à disposição dos nossos 
clientes a oportunidade deste contacto 
direto com o fabricante.  E que melhor 
forma temos nos próximos tempos de 
apresentar a mais de 2000 clientes, num 
só dia, a gama de produtos da Geberit no 
mercado profissional nacional?  
Obviamente, o processo de comuni-
cação participativa continuará nos 
próximos meses junto das nossas lojas, 
rede comercial e internet, com eventos 
já agendados e outros a programar. 

Que perspectivas traça para a evolução  
do sector da construção no futuro próximo 
em Portugal? 
O sector da construção, onde a Geberit  
e a Sanitop estão ligados de forma 
umbilical, foi sem dúvida aquele que nos 
últimos anos mais sofreu com a crise 
nacional. Estimamos que, nos últimos  
4 anos, o valor global do nosso mercado 
caiu mais de 40%. A Sanitop, no mesmo 
período conseguiu crescer em quota de 
mercado, consolidando assim a sua 
posição de líder de mercado. É certo que, 
tal facto, foi apenas possível através da 

participação de todos os colaboradores 
da empresa num objetivo comum.   
Nos últimos 2 anos, temos assistido a um 
crescimento moderado, baseados 
essencialmente em 2 pilares motores do 
crescimento do nosso sector: 1) O 
turismo, com os Vistos Gold, o regime 
fiscal para residente não habituais, o 
alojamento local e os novos hotéis previs- 
tos para o nosso país; 2) A reabilitação, 
onde todos poderemos obter gran des re- 
sultados, consolidando a gama  
de produtos apresentada no mercado.  
E a Geberit e a Sanitop estão alinhadas 
nestes dois grandes pilares.   

Este crescimento está bastante concen-
trado nas duas principais regiões do país 
(Lisboa e Porto), Acreditamos que se 
conseguirmos dinamizar também outras 
regiões, especialmente as do interior do 
país e, por isso, teremos com certeza um 
crescimento mais sustentado e poderemos 
aí olhar para o futuro com menos apreen- 
são. Além disso, aguardamos também, 
com a alguma expectativa, o efeito do pro- 
grama Portugal 2020 no nosso sector.   ←

↑ Entrevista a Johan Stevens,  
Diretor Geral da Sanitop.
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Hoje em dia quando as pessoas compram 
um carro desportivo caro, querem também 
que pareça como um – profundo grunhido 
gutural do motor através do clique da rica 
caixa manual desportiva. Embora o nível de 
ruído produzido pelo veículo não deve ex-
ceder os valores impostos por lei, não exis-
tem limites no que se refere à qualidade do 
som.

O som como um fornecedor de informações
Como os fabricantes de automóveis des-
portivos, a Geberit assume que um produto 
premium – tais como a sanita bidé Aqua-
Clean Mera – tem que ser convincente em 
todos os aspectos. O som também é parte 
da impressão global. «Os sons devem con-
firmar as expectativas», diz Oliver Wolff, 
chefe do Edifício de Física da Geberit. «Um 
tampo de sanita automático que faça muito 
barulho a abrir e a fechar não inspira exata-
mente confiança. Se em seguida o braço de 
pulverização grita como uma dobradiça en-
ferrujada ao estender-se, é uma péssima 
primeira impressão, transformando-se de-
pressa numa experiência  muito  irritante», 
explica ele.

O objetivo dos designers de som é modular 
os sons de modo que coincidam com a sua 
função – se necessário – até mesmo trans-
mitir informações importantes. Com uma 
sanita bidé, por exemplo, se pode ouvir cla-
ramente quando o braço de lavagem termi-
na de estendender-se, o que aumenta o 
conforto, porque não será surpreendido 
pelo jacto de água.

Fontes sonoras complexas
Antes de se modificar e conceber os sons, 
precisa saber exatamente como e onde se 
desenvolvem e quais os componentes que 
afetam a qualidade do som. Por exemplo, 

Tecnologia & Inovações

Isto é o que 
soa a qualidade
Design acústico para os produtos Geberit

Devido aos seus esforços concertados na área 
da acústica de design a Geberit assegura que 
aparelhos como sanitas bidé e urinóis satisfaçam 
também as expectativas dos clientes, em termos 
acústiicos. Vamos fazer uma breve incursão ao 
mundo dos sons.

quando a tampa da sanita é automatica-
mente levantada, não é apenas o motor elé-
trico que é responsável pela qualidade do 
som – a dobradiça e o comportamento da 
tampa e a sua vibração também desempe-
nham aqui um papel. A qualidade de som 
pode ser modulado alterando a forma 
como o motor eléctrico é controlado, o que 
reforça o material em pontos específicos 
sobre a tampa e ajustando a concepção da 
dobradiça. Tudo o que precisa entender é 
que o som se encaixa.

Os sons certos criam valor
«Cada pessoa percebe e avalia os sinais 
acústicos de forma diferente», explica Oli-
ver Wolff. «Como uma função específica de 
uma sanita bidé deve soar como apenas 
pode ser determinado por pessoas siste-
maticamente pedindo.» Mais de 80 pes-
soas foram convidadas pela Geberit para 
participar em testes acústicos, como parte 

de um estudo sobre o tema de design de 
som. Os temas do teste tinha de se ouvir os 
sons de várias funções da sanita bidé, 
usando-se fones de ouvido e, em seguida, 
teve-se de avaliar a qualidade dos sons que 
foram apresentados. A avaliação dos resul-
tados permitiu a definição dos intervalos 
de gostos e preferências. Estes deram aos 
especialistas em acústica as indicações 
claras quanto à direção em que um certo 
som deve ser modificado.

«Porque o design de som é muito menos 
estabelecido no campo da tecnologia sani-
tária que na engenharia automóvel, pode-
mos criar um importante valor acrescenta-
do para os nossos clientes, focando-nos 
nesta área», resume Oliver Wolff.  ←←  Os especialistas em acústica da Geberit 

também utilizam um sistema de vanguarda para 
medição com cabeça artificial para registar e 
analisar ruídos sanitários. Este sistema permite 
uma gravação audível precisa dos eventos de 
som.

↑  Design do som cria valor acrescentado: O som da função automática da tampa de abertura na sanita bidé 
AquaClean Mera foi modulado por uma série de medidas específicas.
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Estática complexa

Projeto de referência

Projetos espetaculares – como a Casa Por-
tuária - geralmente têm uma agenda muito 
ambiciosa. Como foi neste caso?
No início, a programação do trabalho foi 
realmente muito apertada, especialmen-
te quando se tratou do atual edifício,  
que é menor. Na ampliação, por outro lado, 
houve um pouco mais margem de 
manobra, devido a várias mudanças de 
planos.

Quais as questões de tecnologia sanitária 
que surgiram devido à construção  do 
design exclusivo do novo porto?
A estrutura do edifício superior é muito 
complexa do ponto de vista da estática. 
Ergue-se em dois pilares de betão, com  
um no pátio interno, servindo como 
entrada. Todos os tubos de drenagem 
tiveram que ser direcionados  para o 
segundo pilar – um em frente do edifício. 
Foi necessário um cálculo preciso,  
a fim de colmatar a distância horizontal. 
Analisámos tudo várias vezes.

Qual foi o apoio que recebeu da Geberit ao 
longo deste projeto?
Apoio extremamente valioso, particular-
mente no que diz respeito aos cálculos 
acima mencionados. Na minha exper-
iência, é muito mais fácil convencer os 
gabinetes de planeamento de uma 
solução, quando sabem que a Geberit 
está a apoiar os cálculos subjacentes  
ou até mesmo a fazê-los. ←

Vliegen NV

Desde 2000 que Raf Vliegen está a gerir a  
Vliegen NV - uma empresa que foi fundada pelo 
seu  pai em 1960. Atualmente emprega 25 es-
pecialistas sanitários e trabalha adicionalmente 
em conjunto com 25 instaladores externos.  
A Vliegen NV é especializada em grandes projetos. 
Dos tais projetos incluem um hospital em Me-
chelen e o "Tour Paradis", em Liège.

Antuérpia tem o maior porto de carga do 
mundo em termos de área – no entanto, o seu 
tamanho é difícil de entender do terraço do 
Museu aan de Stroom (MAS). Os terminais de 
contentores e as instalações petroquímicas 
abrangem uns impres sionantes 130 km2 até a 
fronteira com a Holanda. Ao contrário de seu 
eterno rival em Roterdão, o porto de Antuér-
pia não se tornou tão grande, devido à recu-
peração de terras. Pouco a pouco, cada uma 
das 48 docas foi criada por escavar a terra e 
inundanda-o com água do rio Escalda.

Renovar os laços
O labirinto de armazéns, fechaduras e canais 
é impossível para pessoas de fora ficaram 
com a sua cabeça à roda, que é talvez por 
isso que os habitantes de Antuérpia tem um 
distanciamento peculiar, quando se trata de 
seu relacionamento com o porto. No entan-
to, a maré veio muito ligado com a aprovação 
do Plano Estratégico de Espaço amplamen-
te aclamado em 2006 – Antuerpia pode final-
mente alegar o seu porto. Na área em redor 

de Montevideostraat, as torres residenciais 
projetadas por Diener & Diener, David Chi-
pperfield e Gigon & Guyer testemunham 
isso. Por outro lado, Kattendijkdok, a área ao 
redor de Cadixstraat, é um importante local 
de construção, onde a propriedade residen-
cial continua a crescer a um ritmo frenético.

Um projeto que constrói pontes
A transformação das históricas docas de 
Eilandje – a que pertencem as áreas em re-
dor de Montevideostraat e Cadixstraat – 
está agora a chegar à sua conclusão provi-
sória, com a adição da Casa Portuária por 
Zaha Hadid. Localizada no final da Katten-
dijkdok, este é um projeto estratégico que 
serve como uma ligação entre a cidade e o 
porto. A Autoridade Portuária emprega um 
total de 1.650 pessoas e este projeto reúne 
500 funcionários que estavam previamen-
te a trabalhar em diferentes locais, espa-
lhados por toda a cidade. ←

Cerca de 500 funcionários da Autoridade Portuária de Antuérpia  
mudaram para um novo espaço. Os seus novos locais de trabalho 
estão estrategicamente localizados num antigo quartel de bombeiros 
voluntários que o gabinete de Zaha Hadid Architects aumentou, 
colocando um diamante espumante no topo.

Greenbuilding: BREEAM

Casa portuária 
Proprietário do edifício: Antwerp Port Authority 
Arquitetura: Zaha Hadid Architects 
Planeamento e execução: Vliegen NV

Geberit Know-how 
Estruturas Duofix para sistemas de descarga 
electrónico para urinóis 
 Sistema de distribuição de água Mepla  
Sistema de drenagem Geberit PE 
Sistema sifónico Geberit Pluvia para a 
drenagem de cobertura

Entrevista a Raf Vliegen, Diretor Geral da Vliegen NV

↑ Uma visão ousada torna-se realidade: A Casa Portuária, no porto de carga de Antuérpia, concebida pela mundialmente famosa arquitecta Zaha Hadid.

↑ Todo o edifício por cima do antigo quartel de 
bombeiros é apoiado por apenas dois pilares.  
A estática complexa coloca grandes exigências 
aos engenheiros sanitários.

Todas as 
mãos no 
convés!
Casa Portuária, Antuérpia (BE)



Qualidade Geberit
Descarga, enchimento, descarga, enchimento – nos 
ensaios de fadiga, a Geberit simula o uso do produto 
até 50 anos – por exemplo, com os sistemas de  
descarga e as placas de comando – em três meses. 
Todos os produtos Geberit que contêm água são 
colocados através dos seus ritmos nos laboratórios 
de tecnologia sanitária, no centro de desenvolvi-
mento e produção em Jona, na Suíça. Qualquer 
coisa que saia destes laboratórios tem um selo de 
qualidade e satisfaz todos os requisitos das normas 
mais exigentes.


