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Na capa
As novas torneiras Geberit Brenta com instalação à parede 
podem ser instaladas corretamente na primeira tentativa  
e garantir que haja espaço suficiente para lavar as mãos com 
conforto.
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Mesmo antigamente, a mobilidade era necessária para mostrar as vantagens dos 
produtos aos potenciais clientes. Neste sentido, apresenta-se aqui o autocarro de 
demonstração – um Citroën Type H do escritório francês da Geberit , em Paris – foi  
um precursor dos atuais veículos  «Geberit On Tour». A placa de descarga que pode 
ser vista dentro do autocarro foi fabricada entre 1964 e 1967, sendo a primeira da 
sua gama.

Era uma vez...
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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros clientes

O que deve fazer um fabricante para 
garantir que os seus produtos possam 
ser instalados corretamente e com  
facilidade?
Em 2017, a Geberit lançará mais uma vez muitos produtos novos que respondem 
a esta pergunta. Entre as novidades, destacamos a sanita bidé Geberit  
AquaClean – com funções inovadoras, mas com muito conforto. O novo sistema 
de torneiras, não há nada a temer com a aplicação de torneiras instalada à 
parede. Os novos ralos Geberit Pluvia, cuja grelha do ralo pode ser instalada e 
removida sem qualquer ferramenta, devido à nova barra de bloqueio rotativa. 
As novas gamas de louças sanitárias Geberit que se podem instalar com total 
segurança, devido às estruturas Geberit.

No desenvolvimento de cada um destes produtos foi feito um grande esforço 
para simplificar o processo de instalação. Para além disto, como é normal  
na Geberit reunimos canalizadores de vários mercados durante a fase inicial 
do projeto e realizámos testes realistas. Os resultados destes testes levaram  
a novas melhorias nos detalhes do produto.

Agora, com os produtos que estão a ser lançados em 2017, a emoção está a 
atingir o seu pico. Estarão os novos produtos de acordo com as expectativas 
dos profissionais e dos utilizadores finais? Avalie por si próprio.

Desejo-lhes mais uma agradável leitura.
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Notícias

1

Novas Tabelas de preços 2017
No passado dia 01 de fevereiro de 2017 en-
traram em vigor as novas tabelas de preços 
Sistemas Sanitários, Sistemas de drena-
gem e Sistemas de distribuição da Geberit 
em Portugal.
Para além de apresentar os preços atuali-
zadoxs, estas incorporam um novo design 
das páginas internas, incluindo as fotos 
dos produtos (até agora eram desenhos), 
uma nova estruturas de capítulos e um 
novo apêndice que inclui uma lista de pré-
mios dos produtos e os rótulos ecológicos, 
como a etiqueta WELL. 
Pode aceder diretamente às novas tabelas 
de preços através da página da Geberit.

→ www.geberit.pt/downloads

2

Nova sede da Geberit Espanha, em 
Barcelona
A Geberit Espanha mudou a sua sede em 
Barcelona. As novas instalações da empre-
sa estão já a funcionar em pleno desde o 
dia 02 de janeiro, no centro de negócios de 
Barcelona, a Plaza Europa, ao lado do recin-
to da Gran Vía 2, na COPISA um edifício em-
blemático. Nos escritórios encontra-se a 
Direcção Geral da Geberit Iberia, o Depar-
tamento Financeiro, Recursos Humanos, o 
Apoio ao Cliente e Apoio ao Distribuidor 
Geberit. 
Possui uma área total de 373 m2  e em breve 
incluirá também uma nova sala de exposi-
ções com 145 m2 para apresentar aos clien-
tes e ao público as Soluções Geberit para 
uma casa de banho melhor, com um espaço 
para formação, onde será possível apren-
der e praticar facilmente os diversos tipos 
de instalação com produtos Geberit.

→ www.geberit.es

3

Geberit Portugal com 3000 fãs
O Facebook da Geberit Portugal lançado há  
apenas um ano já atingiu mais de 3000 fãs! 
Para quem ainda não teve oportunidade de 
ver, trata-se de uma página com mensa-
gens, conteúdos, no mínimo 3 por semana, 
passando por eventos do Grupo Geberit, 
mas também da Geberit em Portugal. Sem-
pre com novidades, muito dinâmica, uma 
linguagem simples, com comentários e 
respostas rápidas.

Do que está à espera? Seja também nosso 
fã em:

→ www.facebook.com/Geberit.pt

2

3

1
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Produtos & Soluções

Nova coleção de 
louça sanitária
Junte-se à (re)evolução
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A casa de banho já está aqui:  
lançamos cinco séries completas 
de produtos para a casa de banho 
com a marca Geberit.

A marca Geberit significa um bom design, funcionalida-
de, qualidade excelente e a focalização do conjunto 
como um sistema. Os profissionais confiam plenamen-
te nos padrões elevados de qualidade das Soluções 
Geberit e sabem que podem continuar a seguir com as 
novas séries de louças sanitárias para as casas de ba-
nho. Estas séries para as casas de banho são fabrica-
das totalmente na Europa e foram concebidas quer 
para as casas de banho privadas quer para as públicas.

Série Geberit Xeno2 para casas  
de banho 

→   Linhas naturais, poderosas e claras.

→   Divisórias estreitas que servem de arrumação 
para acessórios de casa de banho e um orificio  
da torneira ligeiramente elevado.

→   Sem rebordo no interior do lavatório que 
interrompa o design.

→   Louça cerâmica revestida com esmalte especial 
KeraTect.

→   Sanitas e bidés Geberit Rimfree®, sem rebordo.

→   Tampa e assento plano integrado com fecho 
amortecido SoftClosing.

→   Móveis de lavatório com design sem puxadores

→   Solução de arrumação inteligente, podendo 
organizar-se conforme as necessidades.

→   Móveis de lavatório com iluminação LED integrada.

→   Espelhos com iluminação LED.

→

←  Geberit Xeno2

A série Geberit Xeno2  para casas de banho de elevada  
qualidade é sinónimo de design minimalista. Linhas  
geométricas claras no exterior; formas suaves e naturais  
no interior.

Para qualquer necessidade
Devido ao seu design intemporal e às suas opções de 
configuração sofisticadas, as cinco séries para casas 
de banho incluem louças sanitárias e móveis de casa 
de banho e oferecem uma solução perfeita para qual-
quer orçamento. Uma vasta gama de lavatórios, com 
vários tamanhos e versões (com e sem móveis), móveis 
inteligentemente concebidos com muito espaço de ar-
rumação, sanitas e bidés … Tudo isto e muito mais, faz 
com que sejam realmente atrativas as gamas Geberit 
para as casas de banho. Com as séries Citerio e Xeno², 
a Geberit atinge os mais elevados padrões, em termos 
de design e liberdade criativa. Enquanto as séries Smy-
le e Abalona impressionam com o seu design clássico e 
relação preço-design excelente.

 Coleção disponível a partir de 1 de abril de 2017. Mais 
sobre estas séries em: www.colecaogeberit.pt.  ←
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Produtos & Soluções

Série Geberit Abalona para casas 
de banho

→   Louças sanitárias disponíveis tanto com forma 
circular como retangular.

→   Série para a casa de banho com um design 
simples e prático.

→   É também ideal para casa de banho social .

→   Excelente relação qualidade-preço.

↑  Geberit Abalona

A série Geberit Abalona é a solução ideal para as casas de 
banho funcionais. Esta série conta com umas linhas  
clássicas e intemporais que permitem incorporá-la em qual-
quer casa de banho.

Série Geberit Citterio para casas 
de banho

→   Reflete a marca registrada com o nome do 
arquiteto de renome e designer italiano Antonio 
Citterio.

→   A louça sanitária com formas fluidas e arredon-
dadas, inspiradas na natureza e com um acaba-
mento particularmente suave.

→   Louça cerâmica revestida com esmalte especial 
KeraTect.

→   Com sifões e tampões cerâmicos  praticamente 
invisíveis.

→   Lavatórios com grandes superfícies planas e os 
armários possuem muito espaço para acessórios 
de casa de banho.

→   Sanitas e bidés Geberit Rimfree®, sem rebordo, 
onde a sujidade se poderia acumular.

→   Com brilho,  por causa  do acabamento  vidrado.

→   Estimulante e elegante interação entre a madeira 
e o vidro.

↑   Geberit Citterio 

A série Geberit Citterio é a gama premium para a casa de 
banho, de grande originalidade e concebida com elegância 
e qualidade.
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Série Geberit iCon para casas  
de banho

→   O interior do lavatório é sutilmente arredondado,  
oferecendo um contraste com a geometria 
externa compacta

→    Pode ser combinada com acessórios sanitários, 
móveis e espelhos iluminados 

→   Sanitas e bidés Geberit Rimfree®, sem rebordos.

→   Conceito de arrumação muito flexível e com 
várias opções

→   Planeamento moderno da casa de banho e 
instalação de estruturas a diferentes alturas.

→   Espaço disponível para arrumação nos espelhos 
com iluminação e nas prateleiras

→   Prémio «Plus X» nas categorias de inovação, 
elevada qualidade, design e funcionalidade.

Série Geberit Smyle para casas  
de banho

→   Rebordos ligeiramente boleados, para criar uma 
transição suave entre lavatório e o móvel

→   O móvel do lavatório está ligeiramente separado 
do lavatório como uma sombra

→   Prateleiras com superfícies generosas.

→   Lavatórios com ou sem orificio para a torneira.

→   Em várias larguras, como lavatório duplo ou um 
único lavatório.

→   Toalheiros cromados, realçam a parte frontal

→   Extras práticos no móvel de lavatório: sistema de 
organização, fixadores auto-magnéticos, 
toalheiros

→   Incrível relação qualidade-preço.

↑  Geberit iCon 

A série iCon Geberit possui uma ampla gama de louça  
sanitária, com um design claro e moderno. Esta série é  
notável pelo seu design linear e incrivelmente versátil.

↑  Geberit Smyle 

A série Geberit Smyle possui harmonia e linhas 
suaves  quer para as casas de banho da família 
como para a dos convidados. Com o seu design 
contemporâneo e linhas ornamentadas, a série 
Geberit Smyle cria uma atmosfera relaxante e 
positiva na casa de banho.
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Perfeição à primeira
Sistemas de torneiras Geberit para casas de banho públicas

Com o seu novo sistema de tornei-
ras, a Geberit está a favorecer uma 
mudança de mentalidades – as 
torneiras eletrónicas podem ser 
finas e elegantes, mas serem 
também muito resistentes. Podem 
também ser instaladas à parede 
rápida e corretamente, à primeira 
tentativa.

Produtos & Soluções

↑ As elegantes torneiras de parede, com os lavatórios limpos e muito espaço entre eles para lavar as mãos. Isto é o que os arquitetos e os seus clientes  
muitas vezes têm em mente, quando estão a planear as instalações sanitárias públicas ou semi-públicas. Esta visão pode agora ser facilmente transformada  
em realidade. Foto: Torneira Geberit Piave instalada à parede.

← Uma estrutura Geberit Duofix 
para lavatórios, preparada para 
segurar uma torneira instalada à 
parede. A caixa de função para 
controlo eletrónico, misturadora e 
fonte de alimentação está locali-
zada na parte inferior direita e no 
meio o sifão oculto pronto para 
ligar. A integração das torneiras 
na tecnologia do sistema Geberit 
é excelente para todos.
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As torneiras eletrónicas tornam a lavagem 
das mãos particularmente higiénica, já que 
não se necessita de tocar em nada. Para 
além disto, poupam geralmente muita água, 
uma vez que se desligam automaticamen-
te, após retirar as mãos da área do sensor. 
Para poder cumprir a sua função, estas tor-
neiras estão equipadas com controlo ele-
trónico, válvulas, uma misturadora e uma 
fonte de alimentação. Com as torneiras 
convencionais aplicadas no lavatório ou 
bancada, estes componentes estão geral-
mente num corpo robusto; com as tornei-
ras eletrónicas instaladas à parede estão 
localizados numa caixa diretamente atrás 
da torneira.

As torneiras eletrónicas são aplicadas nas 
casas de banho de edifícios públicos e se-
mi-públicos, tais como aeroportos, centros 
comerciais, escolas, bares e restaurantes. 
Em locais muito frequentados, em particu-
lar, por isso estas torneiras precisam ser 
capazes de suportar muito, incluindo anti-
-vandalismo. Para além disto, as torneiras 
instaladas nos lavatórios, bem como os 

seus componentes eletrónicos estão 
constantemente expostas a elevados ní-
veis de humidade, podendo por isso provo-
car avarias.

As torneiras de parede são mais práticas
A grande maioria das torneiras eletrónicas 
estão aplicadas em lavatórios ou seja é 
montada diretamente no lavatório ou na 
bancada. É raro encontrar torneiras ele-
trónicas instaladas à parede. No entanto, 
existem boas razões pelas quais seriam 
muito mais práticas. Em primeiro lugar, dei-
xam todo o lavatório livre, o que torna a lim-
peza muito mais fácil. Em segundo lugar, 
oferecem ergonomia sofisticada ao lavar 
as mãos. A razão pela qual vemos tão pou-
cas torneiras instaladas à parede, apesar 
destas vantagens, é relativamente banal – 
até agora não havia praticamente nenhuma 
solução para o seu planeamento seguro e 
instalação correcta.

Estrutura modular do sistema 
Com seu novo sistema modular de torneira, 
a Geberit desenvolveu uma solução im-

pressionante para solucionar as deficiên-
cias gerais das torneiras eletrónicas e os 
problemas específicos que surgem ao  
planear e instalar as torneiras instaladas à 
parede. Com exceção do sensor de infra-
vermelhos, todos os componentes ele-
trónicos, bem como a misturadora, as vál-
vulas e a fonte de alimentação estão 
colocados numa caixa de função separada 
com 14 × 14 cm. Esta é instalada numa es-
trutura e numa posição facilmente acessí-
vel sob o lavatório e, portanto, está locali-
zada fora da zona húmida. Se a caixa de 
função não puder ser instalada na estrutu-
ra, está disponível também uma alternativa 
resistente para a instalação à vista.

Instalação sofisticada das torneiras de 
parede
O sistema de torneiras inclui as recém-pro-
jetadas estruturas Geberit Duofix para la-
vatórios. Estas estruturas estão prepara-
das para a instalação fácil e segura das 
torneiras Geberit. Estas são baseadas na 
tecnologia de sistema de instalação já 
comprovada da Geberit e, no caso de uma 

→

→ Agora é possível instalar perfei-
tamente, à primeira tentativa,  
uma torneira instalada à parede. 
Uma vista de raios-X através  
da parede ligeira mostra que a  
torneira está firmemente  
ancorada à estrutura Geberit  
Duofix. Foto: Torneira eletrónica 
Geberit Brenta instalada à parede.
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Produtos & Soluções

↑ As torneiras eletrónicas Geberit Brenta (topo) e Piave estão disponíveis em modelos para instalação na bancada ou à parede.

torneira instalada à parede, apresentam 
uma barra transversal ajustável em altura 
para segurar e ancorar a base da torneira. 
Isto não só garante que a colocação da tor-
neira seja precisamente alinhada (vertical e 
horizontalmente) e firmemente fixada, mas 
também minimiza o potencial de erros dis-
pendiosos.

Duas gamas de design
Ao não ter as componentes funcionais loca-
lizadas no corpo da torneira abre-se um 
mundo totalmente novo de possibilidades 
de design − este facto é ilustrado pela forma 
esbelta, intemporal e elegante dos modelos 
Piave e Brenta, projetado pelo estúdio de 
design, Christoph Behling Design sediado 
em Londres. Ambas as versões estão dispo-
níveis como torneiras instaladas à parede ou 
na bancada, podendo ser combinadas com 
praticamente qualquer tipo de lavatório. As 
torneiras de parede estão disponíveis nos 
comprimentos de 170 mm ou 220 mm.

Os elegantes corpos das torneiras são fei-
tos em latão cromado. Uma característica 
especial aqui é que a água flui através de 
um tubo de ligação reforçado que se esten-
de desde a caixa de função sob o lavatório 
até à saída da torneira. Isto garante que a 
qualidade da água potável não é prejudi-
cada em qualquer ponto do sistema de 
torneira.

Funcionamento económico e fácil manu-
tenção
Para além de exibir uma impressionante re-
lação preço-resultados, o novo sistema de 
torneiras também garante um funciona-
mento económico. Existem três opções de 
fonte de alimentação disponíveis: ligação à 
rede elétrica, com pilha ou uma fonte de ali-
mentação auto-sustentável por meio de 
uma unidade geradora movida pela pres-
são da água da torneira. Esta última não 
cria quaisquer custos adicionais de energia 
ou substituição de pilhas.

Todos os componentes para regular e man-
ter a torneira e as ligações de alimentação 
de água e elétrica estão na caixa de função, 
sob o lavatório, num local seguro e seco. As 
válvulas, as misturadoras e os filtros são 
facilmente acessíveis, sendo regulados e 
limpos em apenas algumas etapas. A regu-
lação pode também ser modificada a qual-
quer momento – por exemplo, instalar-se 
uma fonte de alimentação auto-sustentável.

O novo sistema de torneiras Geberit estará 
disponível a partir de abril de 2017. A Gebe-
rit disponibilizará também os dados BIM 
correspondentes para download. ←
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O sistema de torneiras Geberit em 
resumo

→  Solução modular para uma ampla gama de aplicações

→  Integração na tecnologia de instalação Geberit

→  Instalação segura e correta das torneiras de parede

→  Duas gamas de design (Brenta e Piave) para torneiras 
instaladas à parede e na bancada

→  Torneira de parede com comprimentos de 170 mm ou 220 mm

→  Três opções de alimentação ( com ligação elétrica, com 
pilha, alimentação auto-sustentável com gerador)

→  Misturadora, válvula e eletrónica localizados numa caixa 
de função por baixo do lavatório

→  Uma relação atrativa preço-resultados

↑ O sistema de torneiras Geberit inclui também modelos aplicados em  
bancada, que apresentam um corpo de torneira fino e elegante e,  
portanto, oferecem a melhor ergonomia e higiene ao lavar as mãos.  
Foto: Geberit Piave torneira instalada na bancada.

Christoph Behling, designer industrial,  
Londres, com a torneira Geberit Piave para 
instalação à parede

«Há 50 anos, a Geberit revolu-
cionou a casa de banho com  
a introdução do autoclismo de 
interior. A mesma coisa está  
a acontecer atualmente com a 
torneira. O novo sistema  
de torneiras Geberit permite 
instalar correctamente as 
torneiras de parede sem ocor-
rerem mais custos».
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Inovações & Ambiente

Clientes 
em ação
Colocámos à prova  o novo 
sistema de torneiras Geberit 

Com seu novo sistema de torneiras, a Geberit 
promete, à primeira tentativa, uma instalação 
impecável das torneiras instaladas à parede. 
Foram convidados os canalizadores da Alemanha 
e Suíça a participar em provas reais para se  
comprovar se podia ser cumprida essa promessa.

O sistema de torneiras Geberit é instalado 
em duas etapas. A primeira fase contempla 
uma estrutura Geberit Duofix para lavatório 
com a caixa dos componentes eletrónicos, 
misturadora, válvulas e fonte de alimenta-
ção, assim como todas as ligações neces-
sárias. A estrutura pode então ser revesti-
da com os painéis adequados.

A segunda fase poderá ser iniciada, uma 
vez que o ladrilhador  terminou o revesti-
mento da parede ligeira. Aqui, o lavatório é 
montado e a torneira é instalada à parede 
ou no lavatório. Depois da caixa de função 
ter sido equipada com os componentes ne-
cessários, foi feita a sua regulação, em fun-
cionamento, dos parâmetros individuais −
tais como a temperatura da água – o sistema 
de torneiras já está pronto a funcionar.

A trabalhar com protótipos
No verão passado, a Geberit convidou uma 
dúzia de canalizadores da Alemanha e da 

↑  Os canalizadores da Alemanha e da Suíça instalam os primeiros  
protótipos do novo sistema de torneiras sem condições reais, com os 
especialistas de produtos da Geberit e os engenheiros de aplicação  
que observam estes profissionais em ação.

↑  Estas provas revelam se os manuais de instalação  
ainda precisam ser melhorados e em que parte devem 
ser feitos.
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↑  Tudo está ligado e funciona. Agora pode-se regular os 
parâmetros individuais – como a temperatura da água.

Suíça para a sua sede em Jona, onde foram 
confrontados com a tarefa de instalar o 
novo sistema de torneiras. Estes recebe-
ram os protótipos de todos os produtos ne-
cessários, bem como um rascunho do ma-
nual de instalação.

Todos os participantes concluíram com 
êxito as duas fases, à primeira tentativa. 
«Quando se trata da instalação de tornei-
ras instaladas à parede, não recebo nor-
malmente o apoio que preciso realmente 
dos fabricantes», explicou Sebastian Fago, 
um canalizador profissional e engenheiro 
de aquecimento da Solingen, na Alemanha. 
«Devido à estrutura Duofix especialmente 
concebida para lavatórios podem ser apli-
cadas rápida e corretamente as novas tor-
neiras Geberit instaladas à parede».

Opinião valiosa
Durante toda a prova, os canalizadores fo-
ram supervisionados por técnicos da 

Geberit e especialistas em produtos, a fim 
de garantir que qualquer dúvida e até mes-
mo a menor incerteza durante o processo 
de instalação poderia ser documentada. 
Estes pontos foram discutidos em detalhe 
numa reunião com os canalizadores.

«Trabalhar lado a lado com os nossos clien-
tes durante a fase final de desenvolvimento 
do produto provou, mais uma vez, ser uma 
iniciativa muito valiosa», resumiu Matthias 
Sprotte, gestor de produto da Geberit In-
ternational. «A opinião dos canalizadores 
permitiu-nos realizar várias melhorias nos 
detalhes do produto e alterações no ma-
nual de instalação.»  ← 
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Centro de Informação 
Geberit, no Porto
Um novo CIG para a região Noroeste

Reportagem

A Geberit em Portugal está  
a renovar-se. Consideramos 
importante adaptar a nossa 
estratégia às exigências do 
mercado e por isso apos-
tamos na formação.

A Geberit Portugal mudou a sua Delegação 
Norte de Ermesinde para a zona industrial 
do Porto no Edifício Inova, onde tem o novo 
CIG do Porto, um espaço criado e decorado 
com o objetivo de mostrar e demonstrar as 
inovações nas instalações hidráulicas nos 
edifícios. Situado na zona industrial do Por-
to, com uma área de 100 m2, o novo GIG é 
composto por uma exposição que contem-
pla uma zona de testes e outra zona de ex-
posição de dois ambientes de casas de ba-
nho privada e públicas.

Neste novo espaço, os visitantes (profis-
sionais e outros) poderão conhecer as vá-
rias soluções Geberit, assim como as novi-
dades que a empresa propõe para resolver 
as dificuldades que se apresentam durante 
o planeamento ou quando se faz a renova-
ção de uma casa de banho.

Seguindo a filosofia da Geberit, o novo CIG 
do Porto não é um simples showroom. Tra-
ta-se de um centro de formação, em que de 
uma forma didáctica, se mostra as Solu-
ções Geberit para se obter os melhores re-
sultados: A parede hidráulica, onde se ex-
plica e ensina como se podem melhorar as 
instalações hidráulicas e sanitárias; a área 
de testes que permite praticar e resolver os 
problemas e os erros que poderão surgir 
durante a fase de instalação, demonstran-
do-se Soluções para a sua correcta aplica-
ção; a área de exposição, composta por 

duas casas de banho, uma privada e outra 
pública que na frente mostra os principais 
produtos e as novidades da Geberit com 
design e na parte de trás a tecnologia em-
butida, ou seja os produtos Geberit devida-
mente aplicados e por fim a zona de multi-
média, onde se visualizam os vídeos 
Geberit, referentes aos processos de ins-
talação e às inúmeras propostas de solu-
ções da Geberit.  ←

→ Vista da entrada no CIG.

Revista para Clientes março 2017
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← Vista parcial da torre hidáulica

Factos

Conclusão da exposição: final de 2016

Área: 100 m2 

Exposição

1 Ambiente de casa de banho privada, 
sanita bidé AquaClean Sela, placa de 
descarga Sigma40, móvel e espelho da 
nova série Geberit e o sifão de parede 
para o duche de pavimento.

2 Vista da parede interior com todas as 
estruturas aplicadas da casa de banho.

3 Ambiente de casa de banho pública, 
com sanita suspensa, placa Sigma80, 
sem contacto, urinóis Preda y Selva, 
placa de descarga série 50 e respetivos 
separadores de urinóis Geberit.

4 Exposição da gama de placas de 
descarga Geberit

Contactos

Para conhecer melhor o mundo das 
Soluções Geberit basta contactar o  
Assessor Pessoal Geberit: 

800 252 627 (gratuito)

apoioaocliente.pt@geberit.com 

1

2 3

4
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Que chova!
Novos ralos sifónicos Geberit Pluvia para  
drenagem de coberturas

Produtos & Soluções
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Um sistema de drenagem de cobertura só precisa ser 
capaz de fazer uma coisa – drenar água da cobertura  
de forma rápida e fiável. Para garantir que isso possa ser 
feito ainda mais fácil no futuro, a Geberit redesenhou 
completamente os ralos de cobertura mais utilizados do 
sistema Pluvia, tendo também simplificado ao mesmo 
tempo toda a gama.

Durante mais de 40 anos, o sistema sifóni-
co Geberit Pluvia tem drenado as cobertu-
ras de centros comerciais, estádios de fu-
tebol, aeroportos, museus e outros 
edifícios em todo o mundo. Durante este 
tempo, o sistema demonstrou a sua efi-
ciência não só em grandes ou muito gran-
des áreas de coberturas, mas também em 
estruturas de coberturas muito complexas.

O sistema sifónico de drenagem de cober-
tura Geberit Pluvia funciona segundo  o 
princípio de pressão negativa. Está conce-
bido de tal forma que as tubagens se en-
chem rápida e completamente com água 
quando chove. Isto cria uma coluna de água 
fechada, fluindo rapidamente, drenando a 
água na cobertura de forma eficaz. A capa-
cidade de descarga de um sistema sifónico 

de drenagem da cobertura que funciona 
desta forma é muito elevada. Para além dis-
to, o sistema Geberit Pluvia requer menos 
ralos, tubos com dimensões menores e 
menos tubos de queda do que um sistema 
convencional.

Uma solução para cada cobertura
A Geberit redesenhou completamente os 
ralos sifónicos de cobertura com uma ca-
pacidade de descarga de 12 l/s e 25 l/s. Os 
novos ralos sifónicos de cobertura não só 
são mais fáceis de manusear, mas também 
têm um design mais compacto e, por con-
seguinte, são significativamente mais fá-
ceis de instalar. A grelha de saída que evita 
a entrada de sujidade e galhos pode ser 
aplicada e removida em apenas alguns pas-
sos e sem ferramentas, devido à barra de 

bloqueio rotativa. Para simplificar a gama 
de peças, vários componentes de ambos 
os ralos são construídos da mesma forma, 
como o isolamento anti-condensação, a 
grelha do ralo e o disco de função. Isto sim-
plifica tanto a instalação como a manuten-
ção das coberturas, nas quais estão insta-
ladas ambos os tamanhos de ralos.

Os ralos Geberit Pluvia estão disponíveis 
em várias versões, a fim de ser capaz de en-
frentar os desafios colocados por uma am-
pla gama de estruturas de coberturas. A 
gama de ralos incorpora versões para co-
berturas com ou sem placas de impermea-
bilização, bem como para placas de coor-
denação. Para facilitar a instalação, os 
ralos têm agora peças de ligação mais lon-
gas, feitas em PE. Dependendo da versão, 

→

← A capacidadede de um ralo sifónico Geberit  
Pluvia para drenagem de cobertura é concebida 
normalmente para que possa lidar com um  
período excecional de precipitação extrema.

↓ Os novos ralos sifónicos Geberit Pluvia para  
drenagem de cobertura têm uma barra de bloqueio 
rotativa para fácil instalação e manutenção.

O sistema sifónico Geberit Pluvia para  
drenagem de cobertura 

→  Drenagem  sifónica sofisticada da cobertura 

→  Elevada economia de materiais e instalação mais rápida

→  Melhor liberdade de design e uso do espaço

→  Menos tempo gasto em manutenção

→  Planeamento fácil e fiável

Os ralos sifónicos Geberit Pluvia para  
drenagem de coberturas

→  Com uma capacidade de drenagem de 12 ou 25 l/s

→  A estanquidade de cada ralo é testada na fábrica

→  A ótima geometria do ralo evita a entrada de ar no sistema

→  Pode também ser usado como um ralo de emergência

→  Barra de bloqueio rotativa para facilitar a instalação
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↑ Com o Pluvia a Geberit disponibiliza um sistema para a drenagem de coberturas grandes ou complexas que continua a  
destacar-se em serviço. A Geberit também apoia e realiza un projeto completo para a drenagem de águas pluviais de cada  
edifício e dá assessoria técnica durante toda a fase de instalação.

os ralos já são preparados na fábrica para 
placas de impermeabilização de cobertu-
ras betuminosas. A gama também inclui vá-
rios ralos de emergência.

Um sistema de fixação bem pensado
Necessita de poucos tubos de queda para 
a drenagem sifónica da cobertura − muitas 
vezes é suficiente apenas um único tubo de 
queda. Os ralos sifónicos Geberit Pluvia 
para a drenagem da cobertura são ligados 
aos tubos de queda através de tubos em 
Geberit PE (polietileno de alta densidade) 

que são colocados horizontalmente sob a 
cobertura. A Geberit oferece um sistema 
de fixação patenteado para a instalação 
profissional dos tubos Geberit PE. A fixação 
à estrutura do edifício é feita a cada 2,5 me-
tros. Isto também é ideal para coberturas 
leves, pois apenas são aplicadas forças 
baixas à estrutura do edifício.

Assessoria Personalizada da Geberit 
Para a fase de planeamento e cálculo do 
sistema de drenagem de coberturas com 
Geberit Pluvia, a Geberit disponibiliza as-

sessoria personalizada aos proprietários 
de edifícios, projetistas (arquitetos e enge-
nheiros),  calculando cada projeto e dá tam-
bém assessoria técnica durante todo o 
processo de instalação. A Geberit também 
disponibiliza para todo o sistema Geberit 
Pluvia um download gratuito de todos os 
dados BIM, no formato AutoDesk Revit em 
www.geberit.pt/bim ←

Produtos & Soluções
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Soluções para cada cobertura
Devido aos vários modelos e ao design modular dos ralos sifónicos Geberit Pluvia,  
o sistema é adequado para quase todas as situações de instalação. O Geberit Pluvia 
permite soluções personalizadas até para as coberturas mais complexas.

↓ Cobertura em betão com placa de imper-
meabilização betuminosa 

↓ Cobertura em betão isolada com placa  de 
coordenação e barreira de vapor em plástico 

↓ Cobertura ligeira, isolada e com placa  
betuminosa

↓ Cobertura em betão com placa de imper-
meabilização 

↓ Cobertura em betão isolada com placa  de 
coordenação e barreira de vapor betuminosa

↓ Caleira  fabricada em aço

↓ Cobertura em betão isolada com placa de 
impermeabilização betuminosa

↓ Cobertura ligeira, isolada e com placa de 
coordenação

↓ Cobertura de betão transitável e placa 
betuminosa
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Hard Rock Café, 
Porto
No edifício do século XIX

Trata-se de um dos mais 
modernos Hard Rock  
do mundo e foi inaugurado 
no passado dia 20  
de novembro de 2016.

A Geberit entrevistou os responsáveis por 
esta obra emblemática de remodelação.

Como responsável pelo projeto de 
construção e renovação do Hard Rock Café 
no Porto, qual foi o seu maior desafio?

O maior desafio foi mesmo concluir todos 
os trabalhos de construção e renovação 
do edifício Hard Rock Café Porto em 4 
meses! Partindo do reforço estrutural das 
lajes, os trabalhos decorreram a uma 
velocidade incrível, só possível com a 
colaboração de todas as empresas 
intervenientes. Para ter uma ideia posso- 
lhe dizer que tivemos uma média de  
mais de 30 trabalhadores diariamente a 
executar tarefas das várias especialida-
des, chegamos a atingir o número de  
45 trabalhadores num só dia distribuídos 
pelos 4 pisos do HRC!!! Devo salientar a 
grande colaboração e envolvimento por 
parte do dono de obra e do seu represen-
tante em obra o Eng. João Sá, sem ele não 
teríamos conseguido atingir os objetivos.
Mas outros desafios se levantaram e tam-
bém de superior importância como foi o 

Projeto de renovação

↑ Exterior do edificio remodelado 
do Hard Rock Café Porto

← Bar, com o pormenor do teto  
em  estuque.

Revista para Clientes março 2017

 

Afonso Silva
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tratamento acústico do edifício, aprovei-
tando toda a experiência que a PISO 
SUPERIOR tem nesta área. Também nas 
soluções construtivas utilizadas dando 
resposta ao projetado pelos gabinetes 
de arquitetura envolvidos, salientando a 
postura e profissionalismo do gabinete 
da Arquiteta Floret que foi fundamental 
no resultado final da obra expresso na 
sua beleza e funcionalidade. 

Que perspetivas traça para o sector da 
construção e da reabilitação em Portugal?
Apresentando-se o mercado da constru-
ção nova estagnado, a reabilitação de 
edifícios é atualmente o grande foco das 
construturas. O boom turístico do Porto 
e Lisboa potenciou a oportunidade da 
reabilitação do património edificado 
destas cidades que se encontrava muito 

degradado e mesmo abandonado.
Por outro lado existem muitos edifícios 
com 20-30 anos de idade (e alguns  
bem mais recentes …) com patologias 
significativas a necessitarem de 
reparações, esta uma das áreas de 
trabalho em que a PISO SUPERIOR 
também apostou e continuará a apostar, 
até porque tem uma já longa experiência, 
de mais de 30 anos, a trabalhar edifícios 
tanto na sua construção como no da 
manutenção e reparação.  ←

→  www.pisosuperior.com

1

2

3

4

Pormenores da construção 
e renovação

1 Renovação da escada para o 1.º 
piso, com aplicação de azulejos 

2 Pormenor dos tetos antigos 
com vigas de madeira

3 Aplicação de paredes ligeiras 
nas casas de banho e estruturas 
Geberit Duofix

4 Reforço da estrutura com 
vigas
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Projeto de renovação

Hard Rock 
Café, Porto 
No edifício do 
século XIX

Arquiteta Adriana Floriet, como responsável 
pelo projeto de arquitetura do Hard Rock 
Café no Porto, qual foi o seu maior desafio?
Em primeiro lugar é importante referir 
que este foi um projeto desenvolvido  
a duas mãos. Para além do atelier Floret 
Arquitectura, que funcionou como 
gabinete local e coordenador do projeto, 
o atelier do arq. Jakub Hrynkiewicz 
(Polónia) teve uma participação de 
extrema importância dada a sua ligação 
com a cadeia internacional. O maior 
desafio do projeto foi trabalhar num 
processo que envolveu vários técnicos 
que estavam localizados em diferentes 
partes do mundo e toda a complexidade 
inerente ao programa do restaurante, 
bar, espaço de concertos. A exigência  
da marca e daqueles que admiram o 
conceito era algo que não podíamos 
descurar. O curto prazo para a execução 
dos trabalhos aliado a um projeto com 
muitos detalhes decorativos foi outro 
grande desafio a ultrapassar.  

Enquanto arquiteta e utilizador final  
tem-se «cruzado» com sistemas Geberit. 
Qual é a sua opinião?
Sim, temos em vários projetos nossos 
onde foram utilizados os produtos 
Geberit. Para nós é fácil indicar uma 
marca  que reconhecemos qualidade e 
que nos dá garantias da sua durabilidade 
e por consequência facilidade na 
manutenção dos edifícios. 

Quer indicar-nos por favor mais algum  
dos seus projetos, onde foram também 
aplicados produtos Geberit?
Já utilizamos em vários projetos nossos 
Geberit. Neste momento estamos a 
desenvolver um projeto de aproximada-
mente 30 apartamentos na Rua do 
Bonjardim, onde a marca Geberit vai ser 
utilizada. ←

↑ Vista da sala e tetos de estuque da sala do restaurante no 1.º andar

→  www.floret.pt
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Antes e depois

1 Sala do restaurante no 1.º 
andar, durante a renovação.

2 Loja do Hard Rock Café.

3 Casa de banho com sanita 
suspensa e placa Sigma01.

4 Vista das escadas de acesso 
ao 1.º andar.

4

32

1

Factos

Intervenientes:

Arquitetura: Floret, Arquitectura 
(Adriana Floret, Arqtª)

Construção: Piso Superior, Construção e 
Reparação de Edificios, Lda (Afonso 
Silva, Engº)

Distribuidor: Materiais Construção  
Dias; Lda

Geberit: Odete Coelho (Delegada Técnica)

Geberit Know-how:

15 Estruturas Geberit Duofix com 
autoclismo de interior Sigma 12 para 
sanitas suspensas

15 placas de comando de descarga 
Geberit Sigma01 (brilhante)

2 Estruturas Geberit Duofix para urinóis

2 Placas de Sistemas de descarga urinol, 
pneumático Sigma01 (brilhante)

1 Estrutura Geberit Duofix para lavatório

Fotos cedidas por:

Afonso Silva – Fotografias de construção

João Morgado – fotografias de arquitetura

 

→  www.hardrock.com/cafes/porto/
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Care in the 
Square.
A Geberit cria qualidade de vida sustentável.  
Com uma gestão de água inovadora, um know-how 
abrangente e um foco forte na sustentabilidade.
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Compromisso social

«Para mim, o momento mais des-
tacável do projeto foi ver como 
brilhavam os olhos das crianças, 
após as duas semanas e perceber 
que superámos muito mais do  
que a barreira da língua».
 Tamara Greiner

Tamara Greiner (à esquerda) está no seu terceiro ano de formação para  
se tornar Técnica  industrial. Corinna Haug está a completar um programa de 
formação de dois anos para obter um Bacharelato em Marketing & Vendas. 
Ambas trabalham na Geberit, em Pfullendorf, no sul da Alemanha.

Novas expe-
riências:  
os aprendizes 
modernizam 
as instalações 
sanitárias
A Geberit assume responsabilidade social à escala  
mundial através de uma série de projetos relacionados 
com a gestão da água. Desde 2008 que todos os anos,  
os aprendizes de diferentes localidades passaram  
algum tempo longe do seu trabalho diário e ajudaram 
num projeto social no estrangeiro.

Em 2016, a equipa da Geberit − formada por dez aprendizes, um 
técnico e um formador − viajou para Varsóvia com destino a uma 
escola frequentada por cerca de 300 alunos do ensino primário 
que não tinha sido renovada desde que fora construída em 1949. 
A Geberit Polónia passou meses a preparar-se para a renovação 
e expansão das casas de banho existentes e as salas comuns, 
o que significava que os aprendizes poderiam iniciar imediata-
mente os trabalhos de montagem e instalação nas instalações 
sanitárias.

Sieglinde Just, Responsável de Recursos Humanos de volta a 
Pfullendorf, foi a formadora coordenadora da equipa para este 
projeto e fez também algum trabalho. Como conclusão dessas 
duas semanas disse: «O projeto social foi uma experiência mui-
to gratificante para mim. Foi impressionante ver o grande com-
promisso pessoal demonstrado pelos jovens.»

«Como nunca tinha trabalhado 
anteriormente nas obras, às vezes 
foi difícil. No entanto, estou con-
vencida de que voltei para casa 
com muitos conhecimentos que  
me serão úteis tanto na minha vida 
profissional como privada».
 Corinna Haug

Responsabilidade social e Geberit

Desde 2008, mais de 70 aprendizes da Geberit partici-
param nos nossos projetos sociais em todo o mundo, 
proporcionando assim a mais pessoas o acesso a água 
potável e ao saneamento básico. Este é um dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações  
Unidas a atingir até 2030 e um objetivo para o qual  
também assumimos a nossa parte de responsabilidade.  
O facto dos nossos aprendizes alargarem os seus  
horizontes, assumirem uma missão distante da sua  
vida profissional normal e ganharem as experiências 
inesquecíveis durante o processo é também um  
aspeto fundamental dos nossos projetos sociais.

Astrid Lemmer, aprendiz de Mecânica industrial e Markus Bräuer, um potencial 
Técnico industrial, aproveitam a oportunidade única para adquirir experiências de 
trabalho completamente novas.
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Fora clichés Alpinos
Um hotel moderno no coração das montanhas

Projeto de referência

Mesmo antes de entrar no hotel Mama 
Thresl, não pode deixar de ser cativado por 
um recurso atraente. Em frente à entrada, 
uma rocha de quase sete metros de altura 
está ligada ao primeiro andar por uma pon-
te de corda que leva a uma parede de esca-
lada, ao longo da parede externa, de lá para 
o telhado, dando a hipótese aqueles com 
uma paixão para a escalar. Para entrar no 
edifício estilo James Bond. Com os visitan-
tes reunidos para a área de caminhar, subir 
ou ir de bicicleta de montanha e esqui, esta 
aventura no último piso é apenas uma for-
ma que os proprietários tem para atrair os 
jovens e os jovens apaixonados para ficar 
no Mama Thresl, com o design moderno. Na 
verdade, o hotel também possui um salão 

elegante, uma área de restaurante com 
uma cozinha aberta, bem como uma espa-
çosa área de bem-estar, no piso superior.

Este complexo foi projetado pela empresa 
de arquitetura Leogang W2 Manufaktur, 
empresa que já realizou uma série de proje-
tos hoteleiros no país e no exterior. Clichês 
alpinos foram um desafio absoluto para os 
arquitetos, uma vez que misturam habil-
mente o design contemporâneo com o ar-
tesanato tradicional na construção do ho-
tel em madeira maciça e betão. Os 50 
quartos do hotel têm um design funcional e 
bem pensado, com madeira de pinho, pe-
dras naturais e outros materiais naturais, 
ajudando a criar um ambiente acolhedor. 

O hotel Mama Thresl em Leogang 
(Áustria) impressiona devido  
à sua hábil mistura de design 
contemporâneo com o arte
sanato tradicional. Nas casas  
de banho, as calhas Geberit  
para os duches de pavimento  
e as sanitas bidé Geberit  
AquaClean Sela fazem parte da 
excecional oferta de conforto.

↑  O «Mama Thresl» na cidade austríaca de Leogang é um hotel para hóspedes ativos que amam  
as montanhas e a natureza, bem como passar um bom tempo com os amigos.
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Um serviço  
de emergência 
de 24 horas

Senhor Waltl, quais as condições que deve cumprir uma empresa  
instaladora para que lhes conceder o contrato de um hotel?

Os nossos projetos de construção no setor hoteleiro e de 
catering são caracterizados por prazos de construção 
muito reduzidos. Isto significa que um canalizador tem 
que ter absolutamente um certo nível de capacidade. A 
mãodeobra e os materiais têm de estar no local no início 
da construção e o canalizador tem que estar pronto para 
fazer esse esforço extra. O canalizador tem de ser capaz 
de lidar com os aspectos organizacionais com antecedên
cia, como a encomenda de materiais até doze semanas, 
antes do início do trabalho de instalação. Outra condição 
é que a empresa tenha um gestor no local que é responsá
vel pela coordenação e atua como uma ligação entre mim, 
o proprietário do edifício e os outros profissionais que 
trabalham no local de construção.

Será que os canalizadores têm de estar disponíveis para prestar os seus 
serviços, mesmo após a conclusão da obra?

Sim absolutamente. A empresa de instalação deve ser 
capaz de fornecer um serviço de 24 horas para emergências, 
sem a necessidade de viajar longas distâncias. Por exemplo, 
se houver um problema com uma sanita bidé ou uma placa, 
têm que estar rapidamente no local.

Neste sentido, quais são as vantagens dos produtos da Geberit ?

Devido ao prazo de construção muito reduzido, precisámos 
de um parceiro de confiança para  não perder tempo 
durante os trabalhos de instalação na obra. E, esse parcei
ro é a Geberit. Os produtos são fiáveis, permitem um 
planeamento preciso e podem ser instalados com total 
confiança. Por isso, insisto em que só se instalem os 
produtos Geberit ,  como as calhas CleanLine e as sanitas 
bidé AquaClean nas casas de banho dos meus projetos  
de hotel.  ←

Mama Thresl hotel, Leogang (AT)

Proprietário do edifício: Renate e Hubert Ober-
lader, Leogang (AT) <forçado-linha-quebra> 
Arquitetos: W2 Manufaktur, Leogang (AT) 
<forçado-linha-quebra> Instalações sanitárias: 
Kraft & Wärme Der Glocknerstraße (AT)

Produtos Geberit 

Sanitas bidé AquaClean Sela 
Calhas Geberit CleanLine  
Placas de descarga Sigma01   
Estruturas Duofix com autoclismo de interior 
Sigma

Três perguntas a Alfred Waltl, Diretor Geral da W2 Manufaktur, 
Leogang, Áustria

↓  No interior predomina a madeira e a pedra 
natural. A maioria dos quartos do hotel tem uma 
sanita bidé e alguns até têm a sua própria sauna.

As grandes janelas conferem aos quartos 
uma sensação de espaço e oferecem aos 
hóspedes uma vista direta sobre a paisa-
gem montanhosa de Pinzgau. Os quartos 
também são caracterizados por um con-
ceito total abertura. Mesmo a casa de ba-
nho e a sala de estar não têm divisórias se-
parando-os, com os dois se fundindo 
perfeitamente em uma entidade. Com os 
duches de pavimento em pedra natural e as 
sanitas bidé Geberit AquaClean Sela ga-
rante-se um elevado nível de conforto da 
casa de banho.  ←
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Prova superada
O novo sistema de torneiras Geberit superou 
os ensaios  de resistência no laboratório 
sanitário. As torneiras eletrónicas funcionaram 
24 horas do dia durante meses, num total  
de mais de 200.000 vezes.
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