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NA CAPA
A popular série de casa de banho iCon rece-
beu uma atualização abrangente em 2022, 
incluindo novos lavatórios com SlimRim, uma 
gama de móveis expandida com opções de 
cores adicionadas, um novo conceito de  
gaveta e uma sanita com tecnologia Rimfree® 
otimizada.
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EDITORIAL

o conforto e multiplicam as opções de design. No pas-
sado número da revista, publicámos um artigo sobre as
novidades da série ONE, com lavatórios, móveis e o ino-
vador armário de espelho com iluminação ComfortLight.
Agora chegou a vez da Geberit iCon. Nesta revista
poderão encontrar informação sobre os novos modelos
e as novidades que a série inclui.

Votos de uma leitura agradável e informativa.
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ESTIMADOS CLIENTES, AS 
NOSSAS SÉRIES DE CASA DE 
BANHO CONTINUAM A 
CRESCER E A OFERECER MAIS 
INOVAÇÕES DE CONFORTO.

Desde o lançamento das nossas primeiras séries de  
casa de banho em 2017, não parámos de ampliar a oferta 
com novos produtos que converteram a Geberit numa  
referência do setor da casa de banho, também no exterior 
da parede. 

Depois destes anos de presença da nova linha de pro-
duto no mercado, estamos muito contentes com o bom 
acolhimento que as nossas séries de casa de banho 
tiveram tanto por parte da distribuição, como de instala-
dores, remodeladores e designers. Também vemos  
com grande satisfação a crescente presença de A Casa  
de Banho Geberit nos showrooms dos nossos clientes.

Este ano, apresentamos importantes novidades que  
ampliam a oferta com produtos inovadores que melhoram 
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UMA CASA
DE BANHO 
MELHOR

A CASA DE BANHO GEBERIT

Geberit Wall Drain
Duche inovadora que drena 
através da parede.  

Geberit AquaClean
Higiene íntima apenas com água 
com a gama de sanitas bidé.

Módulo Geberit DuoFresh
Eliminação de odores inteligente
e silenciosa nas placas Sigma.

Coleção A Casa de Banho Geberit
Seis séries de louça sanitária, 
espelhos e móveis suspensos.

Soluções integradas e suspensas de qualidade para uma casa 
de banho melhor em espaço, limpeza e inovação. Descubra o 
design que cumpre a sua função. Com Geberit consegue uma 
casa de banho melhor. Consulte-nos no 800 25 26 27.

www.geberit.pt

document9794513610075601675.indd   4document9794513610075601675.indd   4 05.05.2022   10:31:1005.05.2022   10:31:10



NOTÍCIAS

A GEBERIT RECOMPENSA A 
MUDANÇA DE PARADIGMA NA CASA 
DE BANHO
Até 31 de dezembro de 2022 está em cur-
so a Campanha Para uma casa de banho 
melhor que a Geberit lançou esta prima- 
vera para recompensar o consumidor final 
que decida fazer a sua reforma da casa de 
banho com autoclismo de interior e sanita 
suspensa Geberit. A Geberit reembolsa 
diretamente ao utilizador final uma quantia 
de dinheiro por cada sanita suspensa com 
autoclismo de interior que o utilizador ins- 
tala na sua casa. Com esta iniciativa, a  
Geberit pretende completar a abordagem 
ao consumidor final que tem vindo a rea- 
lizar nas suas campanhas de comunicação 
desde 2017, quando a empresa incorporou 
as séries de louça. 

 www.geberit.pt/cashback

VÍDEOS INSTALAÇÃO 
AUTOCLISMOS DE INTERIOR
Já estão disponíveis os novos vídeos pro-
duzidos pela Geberit Iberia para orientar 
de maneira de initiva na instalação dos 
autoclismos de interior Geberit. Com ima-
gens de instalação real passo a passo, os 
vídeos mostram as situações de cons- 
trução mais habituais e como se resolvem 
facilmente conforme as suas característi-
cas: com os autoclismos Geberit sem es-
trutura para as sanitas de chão, ou com as 
estruturas Duo ix e Kombi ix para sanitas 
suspensas. Três tipos de instalação que 
também serão transcritos em palavras 
num novo Manual de Instalação Geberit. 
Estas novas ferramentas estarão dispo-
níveis em breve no Centro de Descar-
gas e na Videoteca da nossa página 
web.  

www.geberit.pt

GEBERIT, UM DESIGN QUE TRIUNFA
Os novos modelos e produtos das séries de casa de 
banho Geberit ONE e Geberit iCon juntam-se à longa 
lista de soluções Geberit que foram galardoadas nos 
prémios de renome internacional iF Design Award. O 
júri destacou a sua versatilidade e ampla variedade de 
opções de design que permitem ao consumidor criar 
uma casa de banho personalizada segundo os seus 
gostos e necessidades. Por seu lado, a série Geberit 
ONE conta, além disso, com o Red Dot Design Award, 
outro dos prémios de design mais cobiçados do mun-
do.  

www.geberit.pt/seriesparacasadebanho
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TEMPLATEPRODUTOS E SOLUÇÕES

6 Know-how Verão 2022

Dois novos modelos  
de lavatório com  
rebordo SlimRim

Novo conceito de 
gaveta de alta  

qualidade com  
sistema de  
arrumação

Puxadores de  
perfil substituíveis  

em várias cores

Os móveis podem ser 
combinados com os 

espelhos Option Plus
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PRODUTOS E SOLUÇÕES

7

SÉRIE DE CASA DE BANHO GEBERIT ICON

VARIEDADE 
ILIMITADA 
EM ESPAÇO 
E DESIGN
Os principais pontos fortes da sé-
rie de casa de banho completa 
iCon da Geberit são o design reto  
e a gama abrangente e modular  
de louças sanitárias e móveis de 
casa de banho, com vários pro-
dutos individuais que podem ser 
combinados de forma flexível.

A série de casa de banho Geberit iCon com a sua vasta gama de 
louças sanitárias e móveis tem sido um grande sucesso desde o 
seu lançamento em 2016. A Geberit reviu agora a série e atribuiu-
-lhe algumas funções adicionais. Embora seja mais modular que 
a sua antecessora, o look da série permanece. Novos lavatórios 
e elementos de mobiliário garantem que a iCon oferece uma so-
lução ainda melhor para qualquer tamanho de casa de banho, 
com um conceito individual e perfeitamente coordenado. Outro 
destaque é o lançamento de uma nova sanita iCon com um de-
senvolvimento adicional da tecnologia Rimfree. 

LAVATÓRIOS GEBERIT ICON COM ASPETO MAIS LEVE
O conceito de lavatório existente foi complementado com novos 
modelos de lavatório num design leve, resultando numa maior 
variedade de design. O design atual do lavatório tem uma altura 
de rebordo de 9 cm. As novidades são lavatórios com design 
SlimRim com rebordos de 1,5 cm. Todos os modelos de lavatório 
cabem nos mesmos móveis.

Os lavatórios SlimRim estão disponíveis sem orifício de transbor-
damento em combinação com o novo sistema de drenagem Clou, 
que economiza espaço, para encher os lavatórios com água. O 
lavatório SlimRim é um puro lavatório de toucador. Está disponí-
vel em conjunto com armário de lavatório com duas →

Elementos 
de móveis 
abertos em 
diferentes 
tamanhos e 
cores
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PRODUTOS E SOLUÇÕES

MAIS COMBINAÇÕES

Além do cromado brilhante,  
os puxadores também estão  
disponíveis em branco mate,  
cinzento areia mate e lava mate. 

MAIS POSSIBILIDADES 
DE DESIGN

As estantes abertas em diferentes  
tamanhos e cores são uma nova 
adição à gama de móveis. 

8 Know-how Verão 2022

Conceito de gaveta de alta qualidade

Graças ao novo sifão, já não é necessário um  
recorte nas gavetas. O resultado é mais espaço 
de arrumação nos móveis de lavatório da série 
Geberit iCon.

Look individual

Em termos de modularidade e esquemas de cores, a nova versão 
da série iCon é praticamente imbatível. Em função dos seus  
desejos e do espaço disponível, qualquer cliente pode desenhar  
a sua própria casa de banho de sonho.
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PRODUTOS E SOLUÇÕES

9

gavetas e sistema Clou, que dispensa o recorte para o sifão no 
interior da gaveta. 

MÓDULOS DE MÓVEIS, MAIOR LIBERDADE DE DESIGN
O conceito de móveis modulares da série iCon oferece possibi-
lidades de design quase infinitas. Vários móveis de lavatório, ar-
mários laterais e estantes abertas podem ser montados perfei-
tamente numa variedade de combinações. Isto permite que se 
possa planear exatamente o espaço de arrumação que os seus 
clientes precisam, ao mesmo tempo em que se cria um look que 
eles vão adorar.

Os móveis estão disponíveis nas cores de superfície revestida 
em branco mate, branco alto brilho, lava mate e cinzento areia alto 
brilho. O padrão de resina de melamina de carvalho foi substituí-
do por uma nova versão de carvalho num design discreto e ele-
gante. A nogueira, outro acabamento em madeira, é mais uma 
nova adição à gama. Além do cromado brilhante, os puxadores 

também estão disponíveis em branco mate, cinzento areia mate 
e lava mate. Certas combinações de cores são propostas como 
padrão. No entanto, todas as cores dos puxadores também podem 
ser encomendadas separadamente e combinadas. A adição de 
uma curva na parte inferior dos puxadores garante que as gave-
tas possam ser abertas com mais conforto. 

CONCEITO DE GAVETA COMPLETAMENTE REVISTO 
O conceito de gaveta passou por uma revisão completa. O resul-
tado é impressionante, com gavetas de alta qualidade de aspeto 
leve, mas sem guias laterais volumosas que reduziriam o espaço 
de arrumação. A mudança mais importante é que deixou de ser 
necessário o recorte para o sifão no lavatório. A gaveta fica então 
mais profunda no meio e proporciona mais espaço de arrumação. 
Outra novidade são duas faixas de luz integradas na lateral, dis-
poníveis opcionalmente, que garantem uma iluminação perfeita 
e um visual elegante na gaveta. Um sistema de organização mo-
dular também ajuda a manter a gaveta arrumada. 

Uma joia que economiza espaço

Espaço onde quer que os olhos pousem:  
independentemente do tamanho da casa de  
banho, a Geberit iCon tem sempre a solução.  
Um grande espelho escondido no interior  
da porta é um novo acréscimo ao armário alto.

Design leve e atraente

A série inclui agora lavatórios com rebordo fino 
com um design moderno. Quando combinado 
com os móveis que condizem perfeitamente, o 
resultado é uma pronunciada sensação de leveza.

→
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SAIBA MAIS

Código QR para ver o vídeo de 
instalação da nova fixação de  
parede EFF3 e do inovador aces-
sório de assento EasyMount. 

10 Know-how Verão 2022

NOVA SANITA COM TECNOLOGIA RIMFREE OTIMIZADA
Uma sanita suspensa com um design redondo com o sifão quase 
oculto e tecnologia Rimfree otimizada é a nova adição à gama de 
sanitas e bidés. Um bidé suspenso na parede com um design novo 
e elegante e maior conforto ao sentar é o complemento perfeito 
para a nova sanita. 

A sanita e o bidé apresentam a fixação à parede EFF3 oculta (Easy 
Fast Fix). O mecanismo angular usado aqui facilita a montagem 
na parede. Além disso, a Geberit desenvolveu um inovador aces-
sório para sanita chamado EasyMount. Parafusos de fixação es-
peciais permitem que o assento da sanita seja fixado de forma 
rápida e fácil. Os parafusos podem ser alinhados, instalados e 
removidos como uma unidade sem o risco de perder peças. Isto 
garante o posicionamento preciso do assento da sanita.

LIMPEZA COMPLETA DA LOUÇA DA SANITA
O novo design da louça e do assento da sanita foca-se numa 
limpeza simples e confortável graças à forma arredondada da 
sanita. A sanita Geberit Rimfree está equipada com uma guia de 
descarga recentemente desenvolvida em plástico em vez de ce-
râmica. Adapta-se perfeitamente a todos os sistemas de descar-
ga da Geberit e garante uma descarga eficiente e completa, uma 
vez que o sistema de descarga é controlado com potência e pre-
cisão adicionais. É aqui que se materializam todos os conheci-
mentos da Geberit em termos de plásticos, porcelanas e enge-
nharia relacionada com os fluxos. Se a guia de descarga ficar 
obstruída com calcário, pode ser retirada para limpar ou ser subs-
tituída.

Fácil de limpar

Com a tecnologia Rimfree otimizada, a nova sanita 
iCon oferece uma descarga ainda mais completa 
e está também equipada com uma nova fixação 
à parede (EFF3), um novo acessório de assento 
(EasyMount) e o sistema QuickRelease.
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DICAS E TRUQUES

Se uma sanita bidé funcionar com água 
dura por longos períodos de tempo, a 
funcionalidade das tubagens e compo-
nentes pode ser afetada. Por esta ra-
zão, todas as sanitas bidé Geberit estão 
equipadas com um programa automáti-
co de descalcificação.

Da mesma forma que uma máquina de café, é impor-
tante que uma sanita bidé seja descalcificada regu-
larmente para evitar danos aos componentes que 
contêm água. A dureza local da água determina com 
que frequência a descalcificação deve ser realizada. 
Normalmente, uma sanita bidé deve ser descalcifica-
da pelo menos uma vez por ano. Todos os modelos 
Geberit AquaClean mostram quando é necessária a 
descalcificação e efetuam-na automaticamente assim 
que for acionado pelo utilizador. 

RECONHECER O MOMENTO CERTO
A sanita com sistema integrado de lavagem sinaliza a 
próxima descalcificação piscando a azul e vermelho 
no painel de controlo lateral e/ou na luz de orientação, 

↑

Após o enchimento 
com agente de descal-
cificação, o processo 
de descalcificação é 
executado de forma to-
talmente automática.

Informações úteis, instruções e vídeos 
sobre a Geberit AquaClean.

A Geberit recomenda a utilização 
apenas do agente descalcifican-
te Geberit, pois outros agentes 
podem danificar a sanita. O 
agente descalcificante Geberit é 
seguro para o ambiente, dado 
que a reação do agente com o 
calcário neutraliza os ácidos nele 
contidos. O descalcificador 
Geberit pode ser encomendado 
no seu ponto de venda Geberit 
ou através do Apoio ao cliente 
Geberit: 800 25 26 27 ou  
 
info.iberia@geberit.com

SANITAS BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN

DESCALCIFICAÇÃO, CHAVE 
PARA O PRAZER DURADOURO

consoante o modelo. Outras mensagens de erro na 
louça sanitária são indicadas apenas por uma luz  
vermelha, nunca azul-vermelha. 

INICIAR A DESCALCIFICAÇÃO
Para iniciar o processo, a tampa deve ser removida, a 
sanita cheia com agente descalcificante e a tampa 
fechada novamente. Pode então dar-se início ao pro-
cesso pressionando um botão no comando, no painel 
de controlo lateral ou na app Geberit Home.

O QUE ACONTECE?
Durante pouco menos de 60 minutos, o agente de 
descalcificação é alimentado através de todos os 
componentes que contêm água, como o tanque de 
água, o aquecedor de fluxo e a bomba de água. O 
agente dissolve de forma fiável os depósitos de  
calcário antes que tudo seja eliminado do sistema.  
A função de duche pode ser utilizada novamente  
assim que a descalcificação estiver concluída.

11 
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Até agora, o canalizador tinha 
de penetrar no autoclismo 
através da estreita abertura 
de serviço para retirar o cesto 
na válvula de descarga.

FÁCIL INSTALAÇÃO, 
AJUSTE PESSOAL

A NOVA VÁLVULA DE DESCARGA SÉRIE 212

A válvula de descarga série 212 está no mercado há pouco mais de  
um ano. Garante a limpeza ideal da sanita juntamente com a cuidadosa 
manipulação da água. Acima de tudo, pode ser instalada e retirada  
facilmente. Veja por si mesmo!
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DICAS E TRUQUES

O manual de instalação 
está disponível aqui em 
forma de vídeo.

↑

Em primeiro lugar, o cesto e a válvula 
separam-se um do outro pressionando 
levemente as extremidades superiores.

↑

O cesto da nova válvula está equipado 
com um acelerador de 5 níveis para re-
gular a velocidade da água de descarga. 
Essa otimização é particularmente be-
néfica em sanitas com salpicos de água 
onde podem ser reduzidos com o ajuste 
apropriado do acelerador.

↑

O cesto agora possui um grampo de  
fixação estendido que faz da instalação 
uma brincadeira de crianças.

↑

Uma vez posicionado corretamente,  
o grampo de fixação é fixado no 
autoclismo.

↑

Os comandos deslizantes encontram-se 
de ambos os lados da válvula para definir 
o volume de descarga. A descarga maior 
pode ser de 4 a 7,5 l. Por outro lado, a des-
carga mais pequena pode ser configurada 
em 13 níveis entre 2 e 4 l.

↑

Finalmente, encaixa-se a válvula de 
descarga no cesto e está pronto.

NUM RELANCE

A nova válvula de descarga série 212 substitui as 
atuais válvulas dos autoclismos de interior Sigma e 
Omega. Os principais benefícios da válvula de 
descarga são os seguintes:

Design compacto: a válvula de descarga série 212 é 
menor que as suas antecessoras, facilitando a instalação 
no autoclismo através da abertura de serviço. 

Instalação confortável: tanto o cesto como a válvula 
agora têm uma pega estendida: o grampo de retenção. 
Isso simplifica muito a instalação no autoclismo.

Ajuste do volume de água e da velocidade de fluxo: os 
volumes de descarga e a velocidade de fluxo podem  
ser ajustados na sanita correspondente, reduzindo assim 
o risco de salpicos de água. 

 

↑

Graças à nova válvula de descarga série 
212, os canalizadores já não precisam  
de arranhar os antebraços atrapalhando-
se nas profundezas do autoclismo.

13
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES

REDUÇÃO NOS DESPERDÍCIOS

A QUALIDADE EM 
PRIMEIRO LUGAR
Em pouco menos de dois anos, a fábrica de cerâmica do Car-
regado, em Portugal, conseguiu melhorar significativamente a 
qualidade do produto, ao mesmo tempo que conseguiu uma 
acentuada redução das taxas de resíduos. O programa Single 
Piece Tracking desempenha um papel fundamental aqui.

Logo após a finalização da fundição, cola-se um ade-
sivo com um código de barras exclusivo em cada lou-
ça sanitária para fins de identificação. A partir deste 
ponto, o código fornece informações sobre o estado 
de produção e a qualidade de cada louça. Entre outras 
informações, o código de barras inclui o seguinte: Fo-
ram detetadas falhas durante a vidragem? A louça 
resistiu ao processo de queima de 1.200 graus Celsius 
sem rachar? A louça precisa de ser queimada nova-
mente? Está impecável e pronta para ser embalada?

IDENTIFICAR AS CAUSAS DE UMA FALHA
Há quase dois anos que a fábrica do Carregado, em 
Portugal, conta com um processo que se concentra 
no código Single Piece Tracking. O objetivo desta oti-
mização de processo é recolher informações detalha-
das sobre todo o processo de fabricação de cada 
louça. Com base nestas informações, as causas das 
falhas durante a produção podem ser rastreadas e 
evitadas no futuro. Cada vez que uma louça passa para 
a próxima etapa do processo, as informações são ar-
mazenadas sobre quando e onde a última verificação 
de qualidade foi feita e qual foi o resultado. 

«A qualidade tornou-se  
a nossa prioridade.»

Miguel Pereira  
Supervisor

14 Know-how Verão 2022
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES

↑

Em cada novo passo 
do processo, o código 
fornece informações 
sobre o estado de pro-
dução e a qualidade de 
cada louça individual.

«Esta é a nossa ferramenta-chave 
para melhorar a qualidade dos nossos 

produtos.»

Robert Zibar  
Responsável Técnico de Produção

REDUÇÃO NOS DESPERDÍCIOS
«Esta é a nossa ferramenta-chave para melhorar a 
qualidade dos nossos produtos», comenta Robert 
Zibar, Responsável Técnico de Produção da fábrica. A 
equipa conseguiu reduzir as taxas de desperdício para 
metade, uma redução impressionante no desperdício 
e no consumo de recursos. Ao mesmo tempo, o nú-
mero de reclamações também caiu mais de 50%.

FOCO NA QUALIDADE
O código de barras também dá motivação extra aos 
funcionários para melhorar a qualidade do seu traba-
lho: «Tem havido uma verdadeira competição entre as 
equipas de produção», diz Miguel Pereira, supervisor 
do departamento de vidragem, com um sorriso, antes 
de acrescentar: «A qualidade tornou-se a nossa  
prioridade. Agora podemos identificar as causas  
das falhas e resolver os problemas. Isso estimula-nos 
a todos.»

O vídeo no Single  
Piece Tracking pode 
ser consultado aqui. 
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As fábricas de louças Geberit desenvolveram 
mais de 100 medidas diferentes para proteger 
os funcionários do pó de quartzo nocivo. Os  
resultados podem ser observados após muito  
pouco tempo, sobretudo em fábricas com  
elevado nível de processamento manual, como 
a fábrica do Carregado, em Portugal.

Uma foto inusitada: um homem a usar uma máscara 
facial e carregando um aspirador especial às costas 
limpa as mangueiras que levam às linhas de saída de 
ar. O ar é soprado através dessas mangueiras para os 
moldes de gesso, onde o ar empurra os restos secos 
para fora dos moldes. Todos os dias, as mangueiras 
são limpas com o aspirador. Com isso, o composto de 
fundição que entrou na outra extremidade da man-
gueira e secou é aspirado e recolhido para reciclagem, 
com 180 kg de material recolhido por dia.

INICIATIVA PRÓPRIA
O aspirador utilizado para a limpeza das mangueiras 
foi desenvolvido por iniciativa da fábrica de cerâmica 
do Carregado em Portugal. O aspirador de pó evita a 

A SAÚDE É 
FUNDAMENTAL

PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA A POEIRA

Em vez de se acu-
mular no chão, o 
pó é aspirado das 
mangueiras.
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES

propagação do pó de quartzo no ar e no chão das 
fundições e é uma das várias medidas implementadas 
para reduzir a concentração de pó na fábrica.

A produção de cerâmica gera um pó extremamente 
fino. Quanto mais manual o processo de fabricação, 
maior a exposição a essa poeira para os funcionários. 
Uma vez inalado, o pó apresenta riscos para saúde 
humana. Particularmente problemático aqui é o pó de 
quartzo, que contém sílica cristalina. Na pior das hi-
póteses, isso pode levar à silicose – uma redução 
permanente da função pulmonar – se inalado por um 
período prolongado de tempo.

AR PURO = BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
Em todas as fábricas de cerâmica Geberit, especial-
mente naquelas com processos predominantemente 
manuais, a redução de poeiras na produção é uma 
preocupação urgente. É também o caso da fábrica de 
cerâmica do Carregado. Dois departamentos estão 
atualmente a receber atenção especial aqui: as ofici-
nas de fundição, onde as louças sanitárias são fundi-
das e moldadas, e na preparação do esmalte e na vi-
dragem. Os níveis de poeira são mais altos aqui.

O QUE É PÓ DE QUARTZO?

A sílica cristalina é parte integrante da vida 
moderna e uma importante matéria-prima 
na indústria transformadora. O quartzo en-
contra-se em inúmeros objetos do quotidia-
no, incluindo computadores, telefones, car-
ros e autocarros, aparelhos de vidro e 
cerâmica, estradas e caminhos-de-ferro, e 
também nas casas e apartamentos em que 
vivemos. Na vida normal, o contacto com o 
quartzo é totalmente seguro. No entanto, 
durante o processamento industrial, quan-
do minerais ou pedras que contêm quartzo 
são triturados, moídos, perfurados ou pro-
cessados em aplicações industriais seme-
lhantes, criam-se partículas finas de poeira, 
conhecidas como poeira de quartzo ou síli-
ca cristalina respirável (RCS). A inalação de 
grandes quantidades dessas partículas fi-
nas de poeira durante vários anos pode le-
var a infeções pulmonares e, em algumas 
circunstâncias, silicose, uma doença pulmo-
nar grave.

Por exemplo, o pó de talco é usado para soltar a ce-
râmica do molde. Como a farinha numa forma de bolo, 
o pó de talco evita que a louça sanitária ainda húmida 
cole ao molde. No entanto, a aplicação do pó cria mui-
ta poeira. No Carregado, duas alternativas contribuí-
ram para diminuir a concentração de poeiras nesta 
etapa. Em primeiro lugar, o molde de gesso é pressuri-
zado por ar comprimido. O ar comprimido empurra a 
água absorvida para fora do gesso e a louça sanitária 
sai do molde de gesso, mesmo sem pó de talco. Em 
segundo lugar, o pó de talco é misturado com água e 
pulverizado na superfície do molde, o que também 
reduz significativamente a formação de poeira.

BOAS CONDIÇÕES = MOTIVAÇÃO
Como resultado, a concentração de poeira na central 
do Carregado caiu massivamente desde 2019. Nas 
salas de fundição, a concentração é várias vezes in-
ferior ao limite de 0,1 mg/m3 que se aplica em Portugal. 
Na preparação do esmalte e na vidragem, os níveis de 
poeira também caíram quase 10 e 5 vezes, respetiva-
mente. «Os funcionários veem que proteger a sua 
saúde é importante. As medidas melhoraram não só 
as condições de trabalho, mas também a motivação 
da equipa», afirma Pedro Almeida, Gestor de Ambien-
te, Saúde e Segurança da fábrica.

MELHORIAS EM TODO O GRUPO
Os níveis de poeira noutras fábricas de louças Geberit 
também caíram significativamente desde 2019. Isso 
deve-se a várias outras medidas, como a automação 
da preparação de esmalte na fábrica polaca em Kolo 
ou a introdução de sistemas de dosagem de matérias-
-primas na fábrica de cerâmica em Wloclawek. 

«É de grande importância 
para nós reduzir a exposição à 

poeira e, assim, melhorar  
as condições de trabalho.»

Pedro Almeida 
Diretor de Ambiente, Saúde e Segurança na fábrica  

de cerâmica no Carregado
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CURIOSIDADES

NOVAS CASAS DE BANHO PARA A ÓPERA DE CHEMNITZ

REAPROVEITAMENTO 
INTELIGENTE

O que é simples, fino e engole água? Os profissionais sabem a  
resposta: a calha de duche Geberit CleanLine. Esta calha permite que 
a água drene eficientemente dos duches de pavimento nivelado. 
No entanto, na Ópera de Chemnitz, é usada para algo totalmente 
diferente.

As elegantes casas de banho em mármore de 
Carrara albergam uma gama de produtos  
Geberit. 
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CURIOSIDADES

O arquiteto Richard Möbius construiu a Ópera de 
Chemnitz há mais de 110 anos. Renovada extensiva-
mente várias vezes ao longo dos anos, o sofisticado 
equipamento de palco do edifício torna-o um dos tea-
tros mais inovadores da Europa. Os seus proprietários 
usaram o encerramento induzido pela pandemia para 
fazer uma renovação às casas de banho dos visitantes.

A PROCURA DA ELEGÂNCIA DISCRETA
O objetivo era que o design das instalações sanitárias 
fosse o mais discreto, elegante e subtil possível. «Não 
queríamos uma mistura de coisas diferentes. Ideal-
mente, a tecnologia não deve estar visível, nem os 
sensores, quando possível», diz Raj Ullrich, Diretor 
Técnico da Ópera. 

Tendo identificado a Geberit como o parceiro perfeito 
para responder a estes requisitos, a equipa respon-
sável pela renovação escolheu uma gama de produtos 
diferentes: sanitas sem rebordo da série Acanto, pla-
cas de descarga Sigma80, urinóis Preda, torneiras de 
parede Brenta e Piave e a calha de duche CleanLine20.

TRANSFORMADA EM RALO DE LAVATÓRIO
Mas o que faz uma calha de duche nas casas de banho 
públicas de um edifício público? O Diretor Técnico da 
Ópera gostou tanto do produto que não perdeu tem-
po em reaproveitá-lo como ralo de lavatório.

Uma grande peça de azulejo inclinado medindo 2,5 m 
por 1,2 m substitui o lavatório tradicional. A água flui 
sobre a superfície inclinada para a parede na parte 
traseira da «bacia». A Geberit CleanLine20 foi instala-
da na base atrás desta parede para fins de drenagem, 
permitindo que a água se acumule e escorra, tal como 
num duche de pavimento nivelado. 

Poderia ser este um novo campo de aplicação da 
CleanLine? É certamente uma opção na opinião de 
Tobias Ambauen, Chefe das Linhas de Produtos de 

Duches, Banheiras, Acessórios para drenagem e Si-
fões. «Este exemplo demonstra o quão imaginativo o 
planeamento da casa de banho pode ser. É ótimo 
quando os produtos são usados no mundo real em 
situações que nunca tínhamos considerado durante 
o desenvolvimento», explica.

Este reaproveitamento de produtos está longe de ser 
excecional. Repetidamente, especialistas inventivos 
encontram novas formas de usar os produtos Geberit. 
Você é um deles? Partilhe as suas descobertas con-
nosco nas redes sociais usando a hashtag #creative-
geberit.

INTERVALOS BONITOS NA 
ÓPERA DE CHEMNITZ

Construída por Richard Möbius em 1909 e 
renovada várias vezes desde então, a Ópera 
de Chemnitz é considerada um dos teatros 
mais modernos da Europa. Apesar da sua 
fachada histórica, o edifício alberga tecno-
logia de palco de última geração. Desde a 
sua extensa renovação em 2021, as casas 
de banho cumprem agora também os eleva-
dos requisitos estéticos e funcionais deste 
prestigiado espaço. 

Uma instituição como a Ópera de Chemnitz 
depende de ter casas de banho fiáveis e 
com uma durabilidade comprovada. Afinal, 
este edifício de interesse público, com  
capacidade para até 720 pessoas, recebe 
mais de 70.000 visitantes por ano. Chemnitz 
foi nomeada Capital da Cultura para 2025, 
quando as suas instituições culturais espe-
ram receber convidados de toda a Europa.

GEBERIT KNOW-HOW:

Urinol Geberit Preda

Divisórias para urinóis Geberit em vidro 
acetinado

Placas de descarga Geberit Sigma80

Sanitas Geberit Acanto

Torneiras de parede Geberit Brenta e Piave

Ralo de lavatório com calha de duche  
Geberit CleanLine20

Estruturas de instalação Duofix

↑

Construída por Richard Möbius em 1909, a Ópera 
de Chemnitz possui algumas das tecnologias de 
palco mais avançadas da Europa. 
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ENTREVISTA

HOMENAGEM DE VIRGINIA SÁNCHEZ ÀS MULHERES QUE QUEBRARAM ESTEREÓTIPOS

SHEROES (SHE+HEROES) 
GEBERIT NO FEMININO

De consultora informática a decoradora,  
Virginia Sánchez é assim inovadora. 
Também o é o seu estilo transgressor,  
que se reflete muito bem no espaço  
Geberit da Casa Decor 2022.

TU E A GEBERIT TÊM UMA LONGA EXPERIÊNCIA 
NA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS NA CASA DECOR. 
COMO AVALIAS A VOSSA COLABORAÇÃO EM 
SHEROES? 
A verdade é que foi uma colaboração fantástica. En-
tendemo-nos muito bem desde o início porque, eu 
como decoradora e a Geberit como empresa espe-
cialista em soluções para a casa de banho, partilha-
mos uma mesma ideia diretriz: apostar na inovação 
e na novidade. Além disso, a equipa da Geberit deu-
-me liberdade praticamente total para criar o espaço 
segundo os meus critérios e a minha inspiração.  
Por outro lado, a experiência de ambos em edições 
anteriores da Casa Decor permitiu-nos gerir eficaz-
mente tanto o processo de criação do espaço, 
como a responsabilidade de participar com espaço 
próprio nesta mostra tão importante da decoração 
internacional. 

QUAL FOI A TUA FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA O 
ESPAÇO SHEROES (SHE+HEROES)? 
A fonte de inspiração temática foi o empoderamen-
to da mulher. No contexto desta tendência que  
ganhou força a nível mundial ao longo dos últimos 
anos, inspirámo-nos em todas as mulheres que fo-
ram pioneiras em grandes feitos ao longo da história 
e romperam com o estabelecido. ‹Sheroes› é  
uma casa de banho que destaca a valentia destas 
mulheres e se serve da inovação e da elegância  
das soluções Geberit para lhes prestar homenagem.

COMO SE REFLETE TUDO ISSO NESTE ESPAÇO 
QUE TANTO SUCESSO ARRECADOU NESTA 
EDIÇÃO DA CASA DECOR?
A ideia conceptual inicial foi de criar uma casa de 
banho que enaltecesse todos os seus elementos 
funcionais, mas de uma forma escultural, elegante e 
teatral. Por isso, cada elemento da casa de banho, 
tanto o duche como as sanitas e os lavatórios, estão 
incluídos em estruturas ou formas muito criativas e 
esculturais que realçam a sua importância funcional. 
O espaço joga com a teatralidade para quebrar mol-

↑

A decoradora Virginia Sánchez no espaço Geberit 
na Casa Decor, antes do início do projeto. 
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ENTREVISTA

des e criar tendências. Formas curvas que alternam 
com linhas retas, cores frias de tonalidades escuras 
face à suavidade dos quentes, em tons mais suaves. 
Concluindo, masculino versus feminino. Contrastes 
que vivem em harmonia e que chamam a atenção do 
visitante. Criámos um espaço principal inovador 
através do «ton sur ton», num azul vibrante, baseado 
na mistura de texturas e materiais e um potente e 
impactante toque de cor na peça escultural que  
alberga o duche e preside ao espaço. A mistura de 
materiais, com pavimentos cerâmicos, metacrilato, 
veludos, papéis acolchoados e molduras também 
realça o caráter transgressor do espaço.

NOS TEUS PROJETOS, INCLUIS HABITUALMENTE 
AS SOLUÇÕES GEBERIT PARA A CASA DE  
BANHO? GOSTAS DE TRABALHAR COM ELAS?
Sim, sou muito fã das soluções que a Geberit ofere-
ce. Tal como comentei antes, estão muito alinhadas 
com o meu conceito de uma decoração que procura 
a elegância e a transgressão desde os contrastes e 
as propostas inovadoras. Por exemplo, desenhar  
casas de banho com sanita suspensa e autoclismo 

de interior converteu-se quase num ‹must›, na  
minha opinião. É uma tendência, sem dúvida. Além 
disso, as placas de descarga Geberit com cores 
metalizadas anti-dedadas, por exemplo, são  
elegantes e inovadoras ao mesmo tempo. São 
igualmente inovadores o design Rimfree das suas 
sanitas ou as funções ‹smart› das suas sanitas 
com sistema integrado de lavagem. Sempre que 
posso, adoro incluir a Geberit nos meus projetos.  
É garantia de qualidade e inovação.

←

Uma impressionante escultura em espiral  
alberga o duche Geberit Olona e preside ao  
espaço ‹Sheroes›.

ESPAÇO ‹SHEROES›

Evento: 57ª edição Casa Decor

Datas: 7 abril-22 maio 2022

Local: C. Goya, 89, 4ª planta – Madrid

Projeto: Virginia Sánchez Interiorismo,  
para Geberit

GEBERIT KNOW-HOW

 – Base de duche Geberit Olona

 – Lavatórios Geberit ONE

 – Lavatórios e móveis para lavatório  
Geberit ONE

 – Torneiras Geberit Piave

 – Sanita iCon Rimfree plus

 – Sanita bidé Geberit AquaClean Sela

 – Placas de descarga Geberit Sigma50

 – Módulo Geberit DuoFresh
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PROJETO DE REFERÊNCIA

O Mar Báltico é um dos destinos de férias mais populares da 
Alemanha. Em 2021, a cidade costeira de Altwarp na Lagoa 
Stettin ganhou uma nova joia: o Stettiner Haff Resort. Os seus 
cinco chalés são completamente sem barreiras, permitindo 
que todas as gerações da família passem férias com conforto.  

VAMOS TODOS  
NUMAS FÉRIAS  
MULTIGERACIONAIS!

FÉRIAS SEM BARREIRAS COM A GEBERIT

document16007378837958120941.indd   22document16007378837958120941.indd   22 05.05.2022   10:31:2605.05.2022   10:31:26



PROJETO DE REFERÊNCIA

O Stettiner Haff Resort fica em Altwarp, uma pequena 
e pitoresca cidade do litoral na costa do Báltico. Si-
tuada no extremo nordeste da Alemanha, perto da 
fronteira marítima com a Polónia, a cidade possui uma 
reserva natural repleta de flora e fauna, casas cons-
truídas ao estilo típico do norte da Alemanha e um 
pitoresco porto de pesca. Os citadinos e os amantes 
da natureza acorrem à zona para desfrutar do encan-
to de uma época passada e passar aqui as suas férias, 
de preferência com toda a família.

A ACESSIBILIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Os turistas podem esquecer as suas preocupações 
no novo complexo de cinco chalés do Stettiner Haff, 
pois todo o local é totalmente livre de barreiras. Para 
a família Trinkus que desenvolveu o resort, este era 
um tema que lhes era muito querido. «Queríamos criar 
um alojamento onde diferentes gerações pudessem 
passar férias juntas sem problemas. Avós, pais e filhos 
devem poder reunir-se sem comprometer o conforto», 
diz Jana Trinkus, nativa de Altwarp e proprietária do 
resort.

Todos os cinco chalés do estabelecimento têm dois 
andares com generosos 154 m2 de espaço habitável 
composto por três quartos com casas de banho pri-
vativas, uma grande sala com cozinha integrada, bem 
como uma sauna e despensa.

MATERIAIS E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS
Além da acessibilidade, a sustentabilidade foi outra 
grande preocupação da família Trinkus. Eles contra-
taram construtores e artesãos locais que usaram ma-
teriais naturais com baixos níveis de poluição para 
construir casas com uma construção de madeira típi-
ca do norte da Alemanha. As casas de banho também 
foram construídas a pensar no ambiente graças às 
soluções sanitárias energeticamente eficientes e  
economizadoras de água da Geberit e à utilização de 
materiais ecologicamente sustentáveis. 

O DESAFIO: CRIAR CASAS DE BANHO 
ATRAENTES E ACESSÍVEIS PARA CADEIRAS 
DE RODAS
Os proprietários estavam ansiosos por projetar casas 
de banho elegantes em que a acessibilidade dos equi-
pamentos e acessórios não fosse imediatamente 

óbvia. «Queríamos evitar a todo o custo o aspeto de 
hospital», explica Trinkus. A família descobriu que a 
Geberit oferece a combinação perfeita de funcionali-
dade e design. 

No que diz respeito às casas de banho, eles escolhe-
ram o visual moderno arredondado da linha iCon. Fo-
ram instaladas placas de descarga a distância Gebe-
rit série 70 ao lado das sanitas para garantir que 
possam ser facilmente pressionadas enquanto o uti-
lizador está sentado. Uma das casas de banho sem 
barreiras tem uma sanita bidé Geberit AquaClean Mera 
Classic com funções de conforto, como um secador 
de ar quente para facilitar a secagem. Os sifões ocul-
tos significam que os lavatórios da série Selnova Com-
fort são acessíveis a cadeiras de rodas, tornando-os 
confortáveis de usar mesmo quando estamos senta-
dos. O arquiteto escolheu a Geberit CleanLine20 para 
a drenagem dos duches de pavimento nivelado. O velo 
de impermeabilização pré-montado torna particular-
mente fácil impermeabilizar a calha sifonada em com-
paração com as alternativas convencionais.

«Queríamos criar instalações onde  
diferentes gerações pudessem passar 

férias juntas sem problemas.»

Jana Trinkus,  
proprietária do edifício

↑

Tudo menos clínico:  
as casas de banho  
espaçosas e confortá-
veis do Stettiner Haff 
não têm barreiras.

←

Natureza pura, mesmo na costa: o Stettiner Haff 
Resort oferece tudo para as férias perfeitas de 
várias gerações. 

STETTINER HAFF RESORT

Proprietário do edifício: A família Trinkus

Arquitetura: Kornelia Grundmann, Gabana

Conclusão: 2021

GEBERIT KNOW-HOW: 

 – Sanita iCon

 – Sanita bidé AquaClean Mera Classic 

 – Lavatórios Selnova Comfort e iCon

 – Calha sifonada CleanLine20

 – Autoclismo de interior Sigma com placa à 
distância Geberit série 70
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Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

document9849136248642763976.indd   24document9849136248642763976.indd   24 05.05.2022   10:31:2505.05.2022   10:31:25




